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المقلمة

ايووبخض!!ق1َ

مقدلهة

والجانللإنسونورَاهداية،القراَنومنزل،البيانوملهم،الإنسانخالقدثهالحمد

نَلإوَئوْاقُف!يافَلَفأَنصتُواقَالُواُهوُرفَحفَنفانآرُقْلايَسْتَمعُونَالْجِننِتأرَفَنإلَيْكَفْنَاعرًوَإذْ،

َ.912:الأحقاف1!َنيِردنمِهِمْوق

الفصاحة،وألههربهعلمهالذى؟الإنسانبنىمنرسولخيرعلىوالسلاموالصلاة

فأسموهقومهزكاهالذىرواقها،الفصاحةعليهومذتنطاقها،البلاغةبهثذتوالبيان

المنزل،!4:القلم9!ليِظَعخُلُقئَلَعَل،وَإِنَّكَ:فقالسبحانهربهوزكاه،الأمينبالصادف

.1/1،911:القيامة1(تجيَانَهُعَلَيْنَاإنثُئم!قُرآنَهُقاتبِعْقَرَ؟نَاهُ،فَإذَا:عليه

بكتابهاالنطقفىعليهاالتيسيرالمحمديةالأمةبهذهوعلاجلالثهرحمةفمنربعد

،ومادينهافىعليهايسركماللذكر!،القراَنيسرنا،ولقد!بلسانكيسرناه،ف!نما

أحرفسبعةعلىأنزلالقرآنهذا))إن!فقالحرج!،منالدينفىعليكمجعل

سبعةعلىنزلقدالعظيمالقراَنأنالثابتومن.مسلمالإماممنه"تيسرمافاقرءرا

وثقيف،،وهذيل،تريش:العربيةالقبائلولغاتلهجاتمجموعهافىتمثلأحرف

منبالأمةرحمةجاءالتنزيلهذاأنفىريبولا.واليمن،ومْميم،وكنانة،وهوازن

ويختارونالألفاظينتقونالشعراءكانحيثلشملهاوجمعًاوتيسيرًاسبحانهربها

راقيةلغريةوحدةإلىذلكفمهداللغويةالصوتياتفوارقمنخاليةبلغةالعبارات

فصاحةنهرفىوانصبتفانصهرتوفصاحاتهمعامةالقبائللغاتانسابتبمقتضاها

علىابتداءبلغتهاالقراَننزللذاالعربلغاتكلولغنهافصاحتها*سادتالتىتريش

،ْمُهَللِيُبيِّنَقوْمِهِبِلِسَانِإلألوُدزنِماَنْلَسْرًأوفا،:جيومحمدالقرشىالعربىالرسول

.41:إبراهيم9

،َنيِبَرْقَألاثلَتَريشَعْرذنَأَو،:الأمرأولالقرشيينقومهإلىبالخطابتوجهوأيضَا

التتابعفىالَشموَليةثمالبلاغىالبيانلقوةادعىهذايكونحتىا214الشعراء:1

.12:؟يوسف!َنوئِقْعتئعَئكمْاّيِبرَعقُرآنًاأَنزباهُإنا،عامةللعربية
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القراهاتوأصولالسبعةالأحرف4

.28J:الزمر9(عِوَجذيَر!َغعَرتجِيّاقُرانا،،9511:الشعراء9مُّبنن!عَرَبِيّناَسِلِب،

وردتالنىاليسيرةالكَلماتأنربينالعظيمالقراَنعنالعجمةتعالىالحقنهىوقد

لُّقَالُواآعْجَمِيّاقُرانًاجَعَبْاهُْوَلو!شأنهعزفقالعربئاكونهمجنتخرجهلاالعربيةبغيرفيه

أكلام:السياقمنالمعنىوبيان.144:فصلت1وعَرَبِيّ(أَعْجَمِيَأآيَاتُهُْتتِصُفألْوَل

تخرجهلابهالنادرةوالكلماتالإنكاروجهعلىهذا؟كيفعربىومخاطبأعجمى

أعجميًا.تجعلهولاعربيًاكونهعن

فىالأمةهذهعلىالتيسير:أحرفسبعةعلىالعظيمالقراَننزولحكمةومن

:يقولإذشأنهعزاللهوصدقدينهافىعليهاتعالىالحقيسركمابكتابها،النطق

الأحرف،ءأسميتالكتابوهذا،178:الحج1!حَرجٍمنِْنيِّدلايِفْمُكْيَلَعنجفلَامَو،

الأحرففيعرفانمعينًاوللدارسدليلاً،للقارئليكون،القراءاتوأصولالسبعة

وأفضلأجلهوالذىالعلمهذاأصولمعرفةوكذا،بالقراءاتوارتباطهاالسبعة

الطالبينبهاينفعأنتعالىاللّهأسأل؟جليلةعليمةفوائدضمنتهوقد.العلوم

وفهموتدبرتراءةشغلهممنوكلللحافظينوترةللتالينعونًايجعلهاوأنوالسالكين

ميزانفىلىيجعلهوأنالكرملوجهخالصًاالعملِهذايتقبلوأنالعظيمِالقراَن

ّبَرِلالناسمئوُقَييَوْم،،148:إبراهيمأ!ُتاوَمسلاورْفىِالاًَرْيَغالارْضُيئدَبُت،يَوْمالحسنات

السبيل.يهدىوهوالحقيقولوالثه.!6:المطففينأ(الْعَانمِين

واكهمحمدسيدناعلىاللّهوصلى...معينالقصدوراءومنحسبىوهو

وسلم.وصحبه

،أصفصءصرُا!!

اك"ط*أ!أ!!اايخمايىصس!
ثيرفكا

القراَنخادم

الثهعبدمحمودمحمد

بالأرهرالقراَنعلوممدرس
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القراءاتعلموتعربف،والقراءاتالقرآنببنوالعلاقة،القراءاتنعربف

قالقرا،1تعرفي

أما؟تراءةيقرأفلانتقول"ترأ،مصدرالأصلفىوهى،تراءةجمع:القراءات

القراَن.كلماتأداءبكيفيةعلمفهى:القراءاتعلماءعندالاصطلاحفى

أباحالتىوالصوتيةاللغويةالوجوهتلكهى:فالقراءاتلناقلها:منسوبةواختلافها

إلينانقلالقراَنأنوذلكالقراَنأمةعلىوتخفيفًاتيسيرَا،القراَنقراءةبهاتعالىالثه

كماأداؤهكيفيةإليناونقلتعيًئِ،محمدرسولهعلىتعالىاللهأنزلهكما،ونصهلفظه

الرواةاختلفوقد،السلامعليهجبريلالوحىأمين،إياهعليهلماوفقًا،!صبهانطق

.!النبىإلىعحيحب!سشادهيرويهمايعزوفكلرواياتهمفى

4ق1،لقراوالقرآناقِلبلعلاقةا

:البرهانفىالزركشىفال

محمدسيدناعلىالمنزوالوحىهوفالقرآن،متغايرتانحقيقتانوالقراءات:القراَن

والإعجار.للبيانِنًبص

تخفيفمنوكيفيتهاالحروففىالمذكورالوحىألفاظاختلافهى:والقراءات

ألفاظهافىالقراءاتلأن،والمثمافعةالتلضمنفيهاولابدوغيرهما،وتشديد

والمثافهة.بالسماعإلاتضبطلاووجوهها

،اقالقراعلمتعديق

فىواختلافهم،تعالىاللهلكتابالنافليناتفاقبهيعرفعلم:القراءاتعلم-1

.السماعحيثمنبهالنطقأحوال

والإظهار،والقصركالمدالأداء؟حيثمنالقرآنيةالكلمات:موضوعه-2

.والإدغام

الأثمةمنإمامكلبهيقرأماومعرفةالقراَنفىالخطأمنالعصمهَ:ثمرته-3

الفواند.منذلكغيرإلىغيرهعنبهيقرأماوتمييزالقراء،
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القراءاتوأصولالسبعةالأحرف6

لغيرهالعلمهذاونسبه،العالمينرببكلاملتعلعَهالعلومأشرفمنأنه:فضله-4

التباين.العلوممن

منوأول،الدورىعمربنحفصعمرأبووقيل:القراءاتأئمة:واضعه-5

.سلامبنالقاسمعبيدأبوفيهدون

النبىعنالقراءأئمةعنالمتواترةالصحيحةالنقولمن:القراءاتعلم:اسمه-6

جط.

V-النبىعنالقراءأئمةعنالمتواترةالمحيحةالنقولمن:استمداده!.

الكفائى.الوجوب:حكمه-8

.الحجازيونثانيهماسهلتلاصقنا:قطعهمزتىكلكقولنا:قواعده:مسائله-9

ثم

A
،

آ

تد-.+!طع!!ء"

.آ
ص!ثب!ق

أ++ي!أ
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القرآننعربف

القرآنتعريق

بحفظه:سبحانهتكفلالذى-القديم-تعالىاللهكلامهوالعظيمالقراَن

الأرضيرثنْاد!الى،والأرمانالدهورمدىعلىوالتزييفالتحريفمنوعصمنه

انْلزنُنْحَنإيخا،:ذكرهعزقولهالتنزيلتررهفيما،شأنهعزالديانالملكعليهاومن

الكريمرسولهاعلىوئبيانًادستورًاللأمةالمنزر19الحجر:9!لَحَافظُونَنةوَإنارْهِيألا

المتحدى،بتلاوتهالمتعبد،بالتواترإليناالمنقولل!عجازومعناهبلفظه!صمحمدسيدنا

العربية،باللغةمؤلفًاكانماأى،العربىاللفظ؟باللفظوالمراد:منهصورةبأقصر

كالتوراةغيرهعلىنزلمافيخرج،ومعناهبلفظهعح!محمدسيدناعلىوالمنزل

ذلكمنشىهيسمىفلا،والضبويةالاقدسيةكالأحاديثبمعناهنزلوما،والإنجيل

.28J:الزمرأ(عِوَجيِذَرْيَغاًّيِبَرعقرانا،:ترآنا

،فَإنمَا:شأنهعزفقال،الأمةعلىبالتيسيرئفضلأنسبحانهالخالقرحمةومن

َنارُقْلاي!مئرْناْدقَلَو!:شأنهعزوقوله،158:الدخانأ(يَتَذَكرُونَلَعَئهُمْبلِسَانِكَيَسرْنَاهُ

.117القمر9ْ!فُذكِرنِمْلَفَفلِلنمايِهْرِ

،أحرفسبعةعلىأنزلالقراَنهذا"إن:!الثهرسولحديثإلىأشرناوقد

منه".تيسرمافاترءوا

الأمةهذهعلىوالتيسيرالتخفيف،السبعةالاحرفأى:عليهاإتبانةحكمفمن

شريعتهم.فىعليهمخففكاكما،بكتابهمالتكلم

و6ءُصصجمص

أ!!لأإ!صفصصدوُساثلأ!اخذٌ

"كا،*ا،

فيضملا

خق!811صُمَّجا!يُلُقامثجىقرمرتؤأثر6
!ق

مرج!
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القراءاتواصولالشعةالأحرف

ئلىةفا

:ن!مسقعلىالقراءعندالخلافأناعلم

واجبخلاف-ا:الأولالقسم

جمائزخلاف-2:الثانىالقسم

الواجب:الخلافأولأ:

الثلاثة:هذهبينالفرقواليكوالطرقوالرواياتالقراءاتخلافهو

تراءة.فهول!مامينسبماكلأنهو:الأولالفرق-1

رواية.فهوبواسطةولوالإمامعنللأخذينينسبماأنهو:الثانىالفرق-2

فلو؟طريقفهوسفلوإنالرواةعن"خذلمنينسبماأنهو:الثالثالفرق-3

الرواية.فىنقصًاكانمنهاشىءفىالقارئ

الجائز:الخلافثانيًا:

بينالبسملةوأوجه،الاستعاذةكأوجهالقارىْفيهاالمخيرالأوجهفىالخلافهو

نحو:فىوالقصروالتوسطوبالطول،والإشماموالرؤمبالسكونالوقف،السورتين

فىنقضاذلكيكونولاأجزأ،القارئأتىوجهٍفبأى؟ونسنعين،والعالمين،متاب

الرواية.

أحرفسبعةعلىالقرآنترول

وحروفهاوأصواتهاجرسهافىفطرتهمطبيعةمنتنبعشتىلهجاتللعربكانلقد

منكثيرفىاللحنمنلهاقبيلةفكل،والمقارنةبالبيانالأدبكتبلهاتعرضت

جعلتعوامللهاتهيأتقدالعرببينمنقريشًاأنإلا،للأخرينليسماالكلمات

وعمارةالحاجوسقايةالبيتجوارمنالأخرىالعربيةنروعبينالصدارةللغتها

علىقريشبلغةالقراَنيتنزلأنطبيعئافكان،التجارةعلىوالإشرافالحرامالمسجد

يأتواأنأيديهمفىيسقطحينالقراَنلإعجاروتحقيقًاللعربتأليفًاالقرشىالرسول

وادْعُواهلْثّمنِقةروُسِبفَأتُواعَبْدِنَاعَلَىنَزلاامِّمبْيرفِيِْمُمُب،وَإبئمنهبسورةأوبمثله

ي.!23:البقرةأسورة(نيِقِداَصكُنتُمْنِإالفهِدُونِنِّمشُفداءكُم
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أحرتسبعةعلىالقرآننزول

التفاوتوجوهمنبوجهِالواحدالمعنىفىلهجاتهمتتفاوتالعربكانواذا

كانإذالإعجازمعنىلهيكمل!محمدلرسولهبهالثهأوحىالذىفالقراَن

والحفظالقراءةعليهمييسرمماوذلكمنها،للخالصقراءاتهوأوجهلحروفهمستجمعَا

والفهم.

ومنأحرفسبعةعلىالقراَننزولبأحاديثالمطهرةالسنةنصوصتوانرتوقد

ذلك:

علىجبريلأترأنى!مو:الثهرسول"قال:فالأنهعنهمااللّهرضىعباسابنعن

.(؟)"أحرفسبعةإلىانتهىحتىويزيدنىأستزيدهأزلفلم،نرجعتهحرف

جبريلأتاه:قالغفار،بنىأضاةعندكان!الثبى!أن:كعببنابىوعن

معافاتهالثهأسأل:فقال.حرفعلىالقراَنأمتكئقرئأنيأمركاللّهإن:فقال

أمتكتقرئأنيأمركاللهإن:فقالالثانيةأتاهثم،ذلكتطيقلاأمتىوأن،ومغفرته

ثم،ذلكئطيقلاامتىوأن،ومغفرتهمعافاتهالدهأسأل:فقال-حرفينعلىالقراَن

أسأل:فقال،أحرفثلاثةعلىالقراَنأمتكتقرئأنياْمركالثهإن:فقالالثالثةجاء

نأيأمركالثهإن:فقالالرابعةجاءثم،ذلكنطيقلاأمتىوان،ومغفرتهمعافاتهالله

أصابوا")2(.فقدعليهقرءواحرففأيما،أحرفسبعةعلىالقراَنأمتكتقرئ

سورةيقرأحكيمبنهشام"سمعت:قالعنهالثهرضىالخطاببنعمروعن

لمكثيرةحروفعلىيقرأهاهوف!ذالقراءتهفاستمعت!الثهرسولحياةفىالفرقان

لببتثم،سخحتىفانتظرته،الصلاةفىأساورهوأخذت!ر،اللّهرسوليقرئنيها

!عالثهرسولأترأنيهافالتقرأ،سمعنكالتىالسورةهذهأقرأكمنفقلتبرداثه

تقرأها،سمعتكالنىالسورةهذهأترأنىلجتناللهرسولإنفوالله،كذبت:لهقك

بسورةيقرأهذاسمعتإنىاللهرسوليا:فقلت،الثهرسولإلىأقودهفانطلقت

:!عاللهرسولفقال،الفرقانسورةأقرأتنىوأنتتقرئنيها،لمحروفعلىالفرقان

فقالالصلاةفىيقرؤهاسمعتهالتىالقراءةهذهفقرأ،هشامياافرأعمر،ياأرسله

القراءةفقرأتعمر،يااثرأ"طراللهرسولفالثم،أنزلتهكذاغ!بو:اللهرسول

وغبرهما.ومسلمالخارىأخرجه(1)

ميلم.رواه(2)
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القراءاتوأصولالسبعةالأحرف

سبعةعلىأُنزلالقراَنهذاإن:!ساللهرسولفقال،!الثهرسولأترأنىالتى

.(؟)"اهنمتيسرماقاترءوااحرف

ذكر'،تفسيرهمقدمةفىجريرابنمعظمهااستقرأمستفيضةذلكفىوالأحاديث

سلامبنالقاسمعبيدأبونصوقدصحابيًا،وعشرينواحدعنرُويتإنهاالسيوطى

.(2)أحرفسبعةعلىالقراَننزولحديثتواترعلى

:حيانابنقالحتىكثيرَا،اختلافَاالأحرفهذهتفسيرفىالعلماءواختلف

هذهوأكثرقولأوثلاثينخمسةعلىالسبعةالأحرفمعنىفىالعلمأهلاختلف

منها:بالذوهوماهنانوردونحن،منداخلالآراء

فىالعربلغاتمنلغاتسبعالسبعةبالأحرفالمرادأنإلىالعلماءاكثرذهب)أ(

منمعنىعنالتعبيرفىالعربلغاتتختلفحيثأنهمعنىعلىالواحد،المعنى

لاوحيثالواحد،المعنىلهذااللغاتهذهقدرعلىبألفاظمنزلأالقراَنيأتىالمعانى

اكثر.أوواحدبلفظيأتىفإنهاختلافهناكيكون

السبع:اللغاتتحديدفىواختلفوا

واليمن.،وتميم،وكنانة،وهوازن،وهذيل،تريش:لغاتهىفقيل

وربيعة،والأزد،،وتميم،وهذيل،تريشبلغةنزل:السجستانىحاتمأبووقال

بكر.بنوسعد،وهوارن

.(3)كلذغيروروى

عليهانزلالعربلغاتمنلغاتسبعالسبعةبالأحرفالمرادإن:قوموقال)ب(

أفصحهىلغاتسبععنكلماثهفىيخرجلاجملتهفىأنهمعنىعلى،القراَن

كنانه،أو،هوازنأو،ثقيفأو،هذيل،لمغةهوماومنها.تريشبلغةفاْكئره،لغاتهم

السبع.اللغاتعلىمجموعهفىيشتملفهو.اليمنأؤ،تميمأو

سبعأحرفهىإنماالسبعةالأحرفأنيعنىلأنه،سابقهعنيختلفالرأىوهذا

المعانى.باتفاقواحدةكلمةفىمختلفةلغاتإنهالا،القراَنسورفىمتفرقة

السغلغاتبل،لغاتسبععلىتقرأكلمةكلأنالمرادليسعبيد:أبوفقال

.\ج،48،49صالطبرىتفسير(1)

.\ج/46صالاتقانانظر(2)

جرير.وابنواحمدوالترمذىوالشائىداودبو1ورمسلمالبخارىرواه(3)

http://www.al-maktabeh.com



%Iاحرتسبعةعلىالقرآننزول

وبعضه،هوازنبلغةوبعضه،هذيلبلغةوبعضه،تريشبلغةفبعضه،فيهمتفرقة

نصيبًا)؟(.وأكثربعضمنبهأسعداللغاتوبعض:قال،وغيرهم.اليمنبلغة

والنهى،،الأمرمن:سبعةأوجهالسبعةبالأحرفالمرادأنبعفهموذكر)ج(

،والحلال،والنهىالأمر:منأو.والمثل،والقصص،والجدل،والوعيد،والوعد

:مثاللأوا،والمتشابه،والمحكم،والحرام

منينزلالأولالكتاب"كان:قالعيههالنبىعنعنهاللهرضىمسعودابنعن

:أحرفسبعةعلى،أبوابسبعةمنالقراَنونزلواحد،حرفوعلىواحد،باب

.(2)"وأمثال،ومتشابه،ومحكم،وحرام،وحلال،وأمر،رجر

فيهاالتىالسبعةالنغيروجوه،السبعةبالأحرفالمرادأنإلىجماعةوذهب)د(

وهى:؟الاختلاف

،"والتأنيث،والجمع،"التثنية:وِفروعهاوالتذكيربالأنرادالأسماءاختلاف-1

،لأمننهم!رئj[8:منونالموًأ!لنوُعاروَعَهْدِهِمْْمِهلاَناَمآلهُمْوَائذِدن،:دعالىكفوله

الساكنة،الألفمنلخلوها،القراءتينيحشملوالرسمبالجمعلأماناتهموترئبالمفرد،

ويراد،الجنسيةعلىالدالالاستغراقبالجمعفيرادواحد،المعنىفىالوجهينوحلل

.كثيرةجزيئاتهذاوتحت،الأمانةجنسأى،الكثرةمعنىعلىالدالالجنسبالأنراد

131:لوسف1،أرَثمباَذق،قا:نعالىكموله:الإعرابوجوهفى!ال!خالا-2

وبهاالحجازأهللغةوهى،،دليسعملعاملة"ما"أنعلىبالنصبالجمهورترأ

لافإنهم،تميمبنىلغةعلى،بالربعبشر"هذاN)مامسعودابنوترأ،القراَننزلول

"برفع:!37:البقرة1،كَلقاتٍهِّبرنِمآذمُفَتلَقئ!:وكقوله،""ليسعمل"ما"يعملون

ربهمنآدم"فتلقى))كَلمات"ورفع"اَدم"بنصبوقرئ-"كلمات:وجر،مآ

."كلمات

أسبأ:أَسْفَارِنَا(َنْيَببَاعِدْرَئنَا،فَقَالُوا:ئعالىكقوله،الشصريففىالاختلاف-3

ربنا:وقرئ،الأمربصيغةو!باعد"،مضافمنادىأنهعلىؤربنا"بنصبقرئ!19

رفعمعمشددةالعينبفنح"بعد"وقرئ،ماضِفعلأنهعلى،العينبفتح"باعد"

.اًضيأ"ربنا"

.\ج74ص،نتقالاا"انظر(1)

والبيهقى.الحاكماخرجه(2)
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والتاء،بالباءونعلمون"،"يعلمونمئلحرفبتغييريكونماذلكومن

.!6:الفاتحة1،الْمُسْتَقِينمالصِّرَاطَاهْدِنا،:تعالىقولهفى"و"السراطو"الصراط"

يَيْأسِ(ْمقَفأ،:تعالىكقوله،الحرففىإما:والتأخيربالتقديمالاختلاف-4

،فيقتلُونَ:تعالىكقولهالكلمةفىوامايأيس"،"وأفلموقرئ،[31الرعد:أ

وقرىْ،الثانىفىوالمفعول،الأولفىللفاكلبالبناءا111:التوبة1(وَيُقْتَلُونَ

الثانى.فىوللفعل،الأولفىللمفعولبالبناءأى،بالعكس

ِتْوَمْلاسَكْرَةُوَجَاءتْ،:نعالىقولهمنبدلأ(بالموتالحقسكرة)وجاءتتراءةأما

التواتر.درجةتبلغلم،شاذةأوأحاديةفقراءة[19:ق1(بِالْحَقِّ

ىَلإ،وانظُرْ:تعالىكقوله،بحرفحرفإبدالكانسواء:بالإبدالالاختلاف-5

بالرا.وترئالنونضممعالمعجمةبالزاىئ)!925:البقرةأنُنشِزُهَا!فْيكالْعظَامِ

الْمَنفُوثرِ(،كالْعِهْنِ:تعالىقوله،بلفظلفظإبدالأو،النونفنحمعالمفملة

معالإبدالهذايكونوقد(المنقوش)كالصوفوغيرهمسعودابنترأ.!5:القارعة9

)طلع(قرئ129:الواقعةأفضود(،وَطلْح:تعالىكقولهالمخارجفىالتفاوت

الحلق.حروفمنفهماواحد،والعينالحاءومخرج

يِرْجَتجَئاتْمُهَلذَعَأو،:تعالىكقولهفالزيادة:والنقصبالزيادةالاختلاف-6

قراءتانوهمادذمن،بزيادةالنهار(تحتها)منترئ!001:التوبة1(ُرافْنَألاتحْتهَا

واو،بدون168يون!:9(اذَلوالفهُذَخَّتاقَالُوا،:تعالىكقولهوالنقصان،متواترتان

كليأخذملكأمامهم"وكانعباسابنبقراءةالآحاد،قراءةفىللزيادةيمئلوقد

وتراءة،"وراء"بكلمة"أمام"كلمة!رابدال"صالحة"بزيادة"اَبصغصالحةسفينة

للنقصانيمثلكما،179:الكهف1(غَعمْئاسفِينَةلُكيَأخُذُذِلفوَرَاءَهُموَكانَ،الجمهور

.13:الليلأ(وَالأنثَىالذكَرََقَلَخوفا،:!تعاقولهمنبدلأ"والأنثى"والذكربقراءة

V-والإدغام،والإظهار،والإمالةوالفتح:والترفيقبالعخيماللهجاتاختلاف

تعالى:قولهمثلفىوعدمهاكالإمالة،ذلكونحووالإشمام،والتسهيلوالهمزة

فىالراءوترقيق،"و"موسى""أتىب!مالةقرئ!9:طه9مُولعَى(خدِيثَُكاَتَأ،وَفلْ

فىالهمزةوتسهيل"الطلاق"فىاللاموتفخيم،!17الإسراء:9نجصيرأ(أريِبَخ،:قوله

تعالى:قولهفىالكسرمعضمةالغينوإشمام،11:المؤمنون1أَفْلَحَ(ْدَق،:قوله

.وهكذا!44:هود9!الْفاخَضيِغَو،
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13أحرتشعةعلىالقرآننزول

ألفهماإلىرمزهووانما:لهمفهوملاسبعةالعددأنإلىبعضهموذهب)هـ(

كأنهوتركيبهلغتهفىالقراَنأنإلىإشارةفهوالعدد،هذافىالكمالمعنىمنالعرب

يطلقالسبعةفلفظ؟الكمالفىالذروةبلوغهمعكلهالعربلكلاموأبوابحدود

والسبعمائة،العشراتفىالسبعونيطلقكماالاَحاد،فىوالكمالالكثرةإرادةعلى

.(؟)المعينالعدديراد،المئينفى

السغ.تراءات:السبعةبالأحرفالمرادأن؟جماعةوقال)و(

سبع:السبعةبالأحرفالمرادوأن؟الأولالرأىهوجميعًاءارَالاهذهمنوالراجح

وعجل،،وهلم،ونعال،أقبل:نحوالواحد،المعنىفىالعربلغاتمنلغات

جرير،وابن،عيينةبنسفيانذهبواليهواحد،لمعنىمختلفةألفاظفهى،وأسرع

الحديثفىجاءمالهويدلالعلماءلاكثرالبرعبدابنونسبه،وخلائق،وهبوابن

ميكائيل:فقال،حرفعلىالقراَناترأمحمد،يا:قالجبريلؤأنشبكرةابى

،كافشافكلها:فقال،أحرفسبعةاوستةبلغحتى،حرفينعلىفقال،استزده

وتعالىهلم:كقولك،عذابةيَابرحمةاَيةأو،رحمةبأيةعذابآيةيختملمما

للحروفالمثلضرببهذاأرادإنما:البرعبدابنقال(2)"وعجلأسرعواذهبوأقبل

فىيكونلامسموعها،مختلفمفهومها،متفقمعانوأنهاعليها،القرآننزلالتى

كالرحمة،ويضادهينفيهخلافاوجهمعنىيخالفوجهولا،وضدهمعنىمنهاشىء

الخطاببنعمرعندرجلترأ:كئيرةأحاديثويؤيده،(3)العذابخلافهىالتى

على.يغيرفلممج!الثهرسولعلىقرأتلقد:فقال،عليهفغير،عنهالثهرضى

:قالوكذا؟كذااَيةتقرئنىألم،اللهرسوليا:فقال"لَجوو،النبىعندفاختصما:قال

:فال،وجههفىذلكلجزالنبىفعرفشىء،عمرصدرفىفوقع:قال،!"بلى

كلهالقرآنإن،عمر"يا:قالثم-ال،الثقالها-شيطانًا""ابعد:وقالصدرهفضرب

.(4)"رحمةعذابَاأوعذابَارحمةًتجعللمماصواب

مناَيةفىاختلفارجلينأن،أخبرهالأنصارىجهيمأباإنسعيد:بنبسروعن

فقالعنها،لهنىالثهرسولفسألا،!عالدهرسول!نتلقيناهذا:فقال،القراَن

.\ج54ص8ننقالاا"انظر())

لأحمد.اللفظوهذاجبد،ب!سناد،والطبرانىأحمدأخرجه(2)

.\ج74ص،الانقان"انظر(3)

الطبرانى.وأخرجه،ثقاترجالهأحمدأخرجه(4)
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المراءفإنالقرآنفىتماروافلا،أحرفسبعةعلىأنزلالقراَن"إنىطر:الثهرسول

.(1)"رفكفيه

رأصوبوطأأشدهىالليلناشئة"إن:الآيةهذهأنسترأ:قالالأعمشوعن

:فقال"أقوم"هىإنما،حمزةأبايا:القومبعضلهفقال،!6:المزمل9(2)(اليق

جبرائيلأننبئت:قالسيرينبنمحمدوعن.(3)"دحاووآهيأ(وأصوب")أقوم

فقال،حرفينعلىالقرآناترأجبرائيلْفقال،!اللهرسولإلىأتياوميكائيل

ولاحلالفىتختلفلامحمد:قال.أحرفسبعةبلغحتى:قال،استزده:ميكائيل

)فيتراثتناوفى:وقال.وأقبل،وهلم،تعالى:كقولكهر،نهىولاأمرولا،ماِرح

رقيةإلاكانت"إنمسعودابنلهْراءةفى!29،59:يس1(ةَدِحاَوةَحْيَصإِلأكانتْ

.(4)"واحدة

منلغاتسبعالسبعةبالأحرفالمرادأنالذى؟(ب)الئانىالرأىعنوبجاب

فهوعنهاكلماتهفىيخرجلاجملتهفىأنهمعنىعلى،القراَنعليهانزلالعربلغات

الخطاببنعمروبأن،سبعمنأكثرالعربلغةبأن-عليهامجموعهفىيشتمل

اختلفتوقد،واحدةوقبيلة،واحدةلغةمنقرشىكلاهماحكيمبنوهشام

غيرالسبعةبالأحرفالمرادنْاعلىذلكفدل،لغتعمرعليهينكرأنومحالقراءتها.

نرجحه.ماوهوواحد،معنىفىالألفاظباختلافإلاهذايكونولا،يقصدونهما

التىالسبعةالأحرف"بل:هذامبطلأ،الأدلةساقأنبعدالطبرىجريرابنفال

الألفاظباختلاف،واحدةوكلمةواحد،حرففىسبعلغاتهن،القراَنبهانزل

وقربى،،ونحوى،وقصدين،وإلى،وتعالى،وأقبل،هلم:كقول،المعانىواتفاق

!ان،المعانىفيهوتتفقالمنطقمنبفمروبالألفاظفيهتختلفمما،ذلكونحو

ذلكرويناوعمن،!اللهرسولولعنأنفَارويناكالذى،الألسنبهبالبياناختلفت

"مجمعفىوالهيثم"الفضائل"فىكثيرابنونقله،الطبرىورواه،8"المسندفىاحمدرواه(1)

الصحيح.رجالرجاله:وقال.الزواند"

."وأقوم"بلفظ6:المزمل(2)

الطبرى،"تفسيرتانظر(').الصحيحرجالورجالهوالبزار،،يعلىوأبو:الطبرىرواه(3)

بعدها.وما57ص

مرسل.فالحديثالتابعىَسيرينابنهومحمدَ،الطبرىرواه(4)
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51احرتسبعةعلىالقرآننزول

ينظرون"ما:وقولك"وأقبلوتعال"هلم:قولكبمنزلةذلكأن،الصحابةمنعنه

."-صيحةإلا-رقيةإلا

مقروةاواحذاحرفَانجداللهكنابأىففى:مفترضتساؤلعنالطبرىوأجاب

موجودذلكأنندعلمبأننا:أجاب-؟المعنىمتفقاتالألفاظمختلفاتسبعبلغات

-؟موجودةغيرالستةالأخرىالأحرفبالفمااَخر:مفروضتساؤلوعن-اليوم

السبعةالأحرفتلكبأىوحفظهقراءتهفىوخيرت،القرآنبحفظأمرتالأمةبأن

زمنفىالفتنةمخافةواحدبحرفالقراءالتزمإلىالحاجةدعتثم،أمرتكماشاءت

."؟)الضلالمنمعصومةوهى،ذلكعلىالأمةأمراجتمعثم،عثمان

أوجهسبعةالسبعةبالأحرفالمرادأنيرىالذى؟(ج)الثالثالرأىعنويجاب

ظاهربأنوالأمئال-،والمتشابه،والمحكم،والحرام،والحلال،والنهى،الأمر:من

ثلاثةأووجهينعلىتُقرأالكلمةأنالسبعةبالأحرفالمرادأنعلىيدلالأحاديث

،واحدةاَيةفىوحرامًاحلالأيكونلاالوحيدوالشىء،للأمةتوسعةَسبعةإلى

المعانىمنشىءتغييرفىولاحرامَا،تحليلولاحلالأ،تحريمفىتقعلموالتوسعة

القراءةفىاختلفواالذينالصحابةأنالسابقةالأحاديثفىثبتوالذى.المذكورة

علىتراءتهمفىجميعهمصوبثم،منهمرجلكلفاستقرأ.!النبىإلىاحتكموا

لتصويبهبعضهمارتابللذىفيفقال،إياهملتصويبهبعضهمارتابحتىاختلافها،

.،أحرفسبعةعلىالقراَنأترأأنأمرنىالله"أنجميعهم

عليهدلتفيماواختلافًاتماريَاكانلو،ذلكمنفيهتماروافيماتماريهمأنومعلوم

نأمستحيلاَلكان،ذلكأشبهوماوالوعيدوالوعدوالتحريمالتحاليلمنتلاواتهم

هوالذىالنحوعلىذلكفىقراءتهيلزمأنمنهمقارئكلويأمر،جميعهميصوب

بفعلأمرقدثناؤهجلاللهيكونأنوجبصحيحَايكونانجازلوذلكلأن،عليه

وأباح-عنهوالزجرالنهىعلىتلاونهدلتمننلاوةفى-،وفرضهبعينهشىء

شاءولمن.فعلهيفعلهأنعبادهمنشاءلمنوجعل،بعينهالىءذلكفعلوأطلق

التخيير)3(.علىتلاوتهدلتمنتلاوةفى،تركهيتركهأنمشهم

كتابهوحكمتنزيلهعنثناؤهجلالثهنفىقدماإثباتقالهأنقائلهمنوذلك

.\ج،بعدهاوما5755ص8الطبرى"تفشرانظر(1)

.48-4هصالطبرىنفسبر(1)
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القراءاتوأصولالسبعةالأحرف؟6

:النساء9(كِيرأافالِتْخافِيهِاوُدَجَوناللهِِرْيَغعِدِمِنْكَانَوتوْنارُقْلايَتذئرُونأفلا،:فقال

82!.

كتابهينزللمأنهعلىالدليلأوضحكتابهمحكمعنذلكثناؤهجلْالثهنفىوفى

فيهمبأحكاملاخلقهجميعفىمتفقواحدبحكملا،!عمحمدلسا.نعلى

.(1)مختلفة

التغايروجوه:السبعةبالأحرفالمرادأنيرىالذى؟(د)الرابعالرأىعنويجاب

الرأىأدلةينهفاماملالكنهمقبولأشائعًاكانوانهذابأن،الاختلاففيهنقعالتى

خلافولااَحاد،بقراءاتورديذكرونهاالتىباختلاففيهاالتصريحجاءالتىالأول

وأالكلمةشكلإلىيرجعوكثرهاعتواترًا،يكونأنيجبقراَنهوماكلانفى

التصريف،أو،الإعرابفىكالاختلاف،اللفظفىالنغيربهيفعلامماالأداءكيفية

منليسفهذا،والإشمام،والإدغاموالإظهاروالإمالةوالفتح،والترلهْيقالتفخيمأو

لاأداثهفىالمتنوعةالصفاتهذهلأن،والمعنىاللفظفىيتنوعالذىالاختلاف

واحدَا.لفظايكونأنعننخرجه

السبعةالأحرفعلىاشتملتقدالعثمانيةالمصاحفكاأنيرونالرأىهذاوأصحاب

هُمْ،وائذينَ:ةيَاف،الأحرفهذهمنرسمهايحتملهماعلىمشتملةأنهابمعنىكلها،

اَلإنرادبصيغةوتقرأالجمعبصيغةتقرأالتى018:المؤمنون1(َنوُعاَروَغهْدهِمْلآمَانَاتِهِمْ

،فقالُوا:وآية-صغيرةألفوعليهاموصولة-الأمنتهم(العثمانىمسَرلافىِجاءت

كذلكموصولة-)بعد(العئمانىالرسمفىجاءت،[19سبأ:1(اَنِراَفمهلَأَنْيببَاعِدْرَئنَا

وهكذا.صغيرةألفوعلها

يذكرونها.المىالاختلافوجوهمنوجهكلفىلهنيسلملاوهذا

،ُراقْنَألاتحْتَفايِرْجَتنجناتْمُهتذَعَأَو":نعالىقولهفى،والنقعىبالزيادةكالاخنلاف

الذكَرََقَلخ،وَمَا:وفوله"من"بزيادةالأنهار(تحتها)منوترء،!001:التوبة1

."خلقt"ومبنقص!3:الليلأوَالاثن(

(قخْلاِبالْقوْتِدَكرَةُ،وجَاءتْ:تعالىقولهمثلفىوالتأخيربالتقديموالاختلاف

قولهمثلفىبالإبدالوالاختلاف.(بالموتالحقسكرة)وجاءوفرئ!19:ق1

منلهوانضم،الرازى،ذهب!البهاخترناهالذىالرأىبعدالآراءاقوىهوالرأىهذا(1)

بم.الزرقانىالعظيمعبدمحمدوالشيخ،المطيسبخيتاليخاتأخرين
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؟7حرف1سبعةعلىالقرآننزول

وفكالصالجبال)وتكونوترء[o:القارعة1!ِشوُففْلاكَالْعِهْنِالْجِبَالُ،وتَكُون:تعالى

.(المنفوض

عثمانمصحفكانلماالعثمانيةالمصاحفعليهاتئشملالأحرفهذهكانتولو

علىالناسبجمعالأنواعهذاحسمكانإنما،القراءاتاختلاففىللتراعحاسمًا

فىالاختلافلظلهذاولولا،القراَنبهانزلالتىالسبعةالأحرفمنواحدحرف

نأراثَالاعليهوالذى.بكرأبووجمععثمانجمعبيننرقهناكانولماقائمًا،القراءة

حتىالسبعةالحروفمنحرفعلىلهنسخًاكانللقراَنعنهالثهرضىعثمانجمع

كانتالسبعةبالأحرفالقراءةأنرأىحيثواحد،مصحفعلىالمسلمينيجمع

حسمعليهاوترجح،ذلكإلىالحاجةانتهتوقدالأمربدايةفىوالمشقةالحرجلرفع

علىالصحابةووافقهواحد،حرفعلىالناسبجمعالقراءةفىالاخشلافزيادة

القرآنجمعإلىوعمربكرأبىأيامفىالصحابةيحتاجولمإجماعًا.فكان،ذلك

فىحدثمافيهالخلافمنأيامهافىيحدثكانمالأنهعثمانجمعهماوجهعلى

الكلمة،وجمعالاختلافرفع.عظيملأمرِوُفققدعثمانيكونوبهذا.عثمانرمن

الأمة.وأراخ

تدلالأحاديثبأن:لهمفهوملاسبعةعدد)هـ(؟الخامسالرأىعنولجاب

ازلفلم،نراجعنه،حرفعلىجبريلدةأترأنى،وانحصارهالعددحقيقةعلىبنصها

علىأقراأنإلىأرسلربىوأن(؟)أحرفسبعةإلىانتهىحتىويزيدنىأستزيده

،(2)"أحرفسبعةعلىأقرأأنإلىفأرسل.أمنىعلىأهونأنعليهنرددت،حرف

سبعة.فىالمحصورالمعينالعددحقيقةعلىيدلفهذا

القراءاتالسبعةبالأحرفالمرادأنيرىالذى؟(و)السادسالرأىعنويجاب

هو:فالقراَن،القراءاتغيرالقراَنبأن-السبعالقراءاتغيرالقرآنبأن-:السبع

فىاختلافهى:والقراءاتوالإعجار،للبيانِىًن!محمدسيدناعلىالمنرذَالوحى

أبوأغفل،ذلكنحرأومدأوتثقيلأوتخفيفمن،الوحىبألفاظالنطقكيفية

وهو،الحديثفىأريدتالتىهىالآنالموجودةالسبعالقراءاتأنترم"ظن:شامة

.،الجهلأهلبعفىذلكيظندرانما،قاطبةالعلمأهلإجماعخلاف

وعسلم.البخارىاخرجه(1)

مسلم.اخرجه(2)
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القراءاتلOlوالسبعةالأحرف98

ونصبهوجرهحرفرفعفىالقراءةاختلافمنكانما"وأما:الطبرىوقال

النبىقولمعضىفمن،الصورةاتفاقمعاَخرإلىحرفونقلوتحريكهحرفوتسكين

منحرفلاأنهمعلوملأنه،بمعزل(حرف"سبعةعلىالقراَنأقرأأنأُمرتدا:!

الممارىكفربهالمراديوجبالمعنىبهذاقراءتهفىالقراءةاختلفثمما،القراَنحروف

الكفر،فيهبالمراءوالسلامالصلاةعليهأوجلوقد،الأمةعلماءمنأحدقولفىبه

الرراية".بذلكعنهوتظاهرت،إليهالمتنارعونفيهتنارعالذىالوجهمن

الأمر.عليهمفالتبس،سبعةالعددفىالاتفاقالخطأهذافىأوقعهمالذىولعل

بإيهامهالعامةعلىالأمروأشكل،لهينبغىلاماهذهمسبعفعل"لقدعمار:ابنقال

نقمعلىاقمصرإذوليته،الخبرفىالمذكورةهىالقراءاتهذهأننظرهقلمنكل

."الشبهةليزيلزادأوالسبعة

السبعة:بالأحرفالمراد1نبرىالذى)أ(الأولالرأىأنلنايتببنالمنافشةوبهذه

النصوعس،ظاهرةمعيتفقالذىهوالواحد؟المعنىفىالعربلغاتمنلغاتسبع

الصحبحة.الأدلةونسانده

نأأمرنىالله(ن"شًحو:اللّهرسوللى!قال:قالعنهاللهرضىكعببنأبىعن

سبعة:قال،فأمرنى،أمتىعنخفف!رب:فقلتواحد،حرفعلىالقراَنأقرأ

.(1)"فاكشافكلها،الجنةأبوابسبعةمنأحرف

والأبواب،السبعةالألسنأنهمنقلناماهو،الأخرى"والسبعة:الطبرىقال

والقصصوالترهيبوالترغيبوالنهىالأمرمنفيها،الخىالمعنىهىالجنةمنالسبعة

ليس،الجنةواستوجبه،المنتهىحدودهاإلىوانتهى،العاملبهاعملإذاالتى،والمثل

"كلهاومعنى،قلناهممالشىءخلافالمتقدمينمنذلكفالمنقولفىدثهوالحمد

نِّمفوْعِظةنجاءَتْكُمقَدْالاسُاَهُّيَأاَي،:نَاِرقلاصفةفىثناؤهِّلجقالكماكاف"شاف

للمؤمنيناللّهجعله،157:أيونس!نيِنْؤُمْلِّلوَرَحْمَةىذُهوالصُّدُورِيِفلِّمَاءافِثلَوْمُكبز

وساوسمنلصدورهمالعارضةالأمراضمنبمواعظةيسثشفونورحمةشفاء،

اَياته.ببيانالمواعظمنعداهماكلعنويغنيهمفكيفيهم،وخطراتهالشيطان

ومسلم.البخارىخرجه1(1)

.القاهرةط47ص1جللسيوطىالاتقان:راجع(2،
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19الشعةبالأحرتالمراد

السبعةبالأحرقالمرافى

علىالمتقدمةالأحاديثفىالواردةالسبعةالأحرفمنالمرادفىالعلماءاختلف

منها:الراجحهومانبينثمأولأ،نعرضهاآراء،عدة

:الأولالقول

تختلفحيثأنهمعنىعلىالواحد،المعنىفى،العربلغاتمنلغاتسبعأنها

هذهضوءعلىبألفاظمنزلأالقرآنىتْاي،المعانىمنمعنىعنالتعبيرفىالعربلغات

الأسدى،مهرانبنوسليمان،الكلبىالساثببنمحمدعنمروىوهواللغات

بالأعمش.الشهير

وثقيف،،وهذيل،تريشلغاتهىفقيل:السعاللغاتتحديدفىواختلفوا

واليمن.،وتميم،وكنانة.،وهوارن

وربيعة،والأزد،،وتميم،وهذيل،تريشبلغةترل:السجس!انىحاتمأبووقال

بكر.بنوسعد،وهوارن

الثانى:القول

لاجملتهفىأنهمعنىعلىالعربلغاثمنلغاتسبعالسبعةبالأحرفالمرادأن

هوماومنه،قريشبلغةفاكثره،لغاتهمأفصحهى،لغاتسبععنكلماتهفىيخرج

فىيشتملفهو،اليمنأو،تميمأو،كنانةأو،هوازنأو،ثقيفأو،هذيلبلغة

السبع.اللغاتعلىمجموعة

سبعةأحرفهىإنماالسبعةالأحرفانيعنىلأنه،سابقهعنيختلفالرأىوهذا

المعانى.باتفاقواحدةكلمةفىمختلفةلغاثأنهالا،القراَنسورفىمتفرقة

بل،لغاتسبععلىتقرأكلمةكلأنالمراد"ليس:سلامبنالقاسمعبيدأبوقال

هوارن،وبعضه،هذيلبلغةوبعضه،تريشبلغةفبعضه،فيهمتفرقةالسغاللغات

وكثربعضرمنبهأسعداللغاتوبعض:قال،وغيرهم،اليمنبلغةوبعضه

نصيبَا،)؟(.

ولاكلها،القراَنفىمتفرقةتس!يلالسبعةالأحرف"إن:الدانىعمروأبووقال

منبروايةأو،القراءاتمنبقراءةالقارئقرأفإذا،واحدةختمةفىفيهموجودة

.47ص1جالاتقان(1)
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الفراءاتوأصولالسبعةالأحرف02

بأنالقولعلىيتأتىإنماوهذابكلها،لا،السبعةالأحرفببعضقرأفإنماالروايات

."اللغاتبالأحرفالمراد

الئالث:القول

والقصص،والجدلوالوعيد،والوعد،،والنهى،الأمرمنأوجهسبعةأنها

.والمثال،والتشابه،والمحكم،والحراموالحلال،والنهى،المرمنأو،والمثل

وعلىواحدبابمنينزلالأولالكتاب"كان:قالتجيررالنبىعنمسعودابنعن

وأمر،،زجر:أحرفسبعةعلى،أبوابسبعةمنالقرآنينزلواحد،حرف

."وأمثال،ومتثابه،ومحكم،وحرام،وحلال

الرابع:القول

منالعربألفهماإلىرمزهووإنما،لهمفهوملاالحديثفىالمذكورالعددأن

حدودكأنهوتركيبهلغتهفىالقرآنأنإلىإشارةفهوالعدد،هذافىالكمالمعنى

إرادةعلىيطلقالسبعةفلفظ،والكمالالذروةبلوغهمع،كلهالعربلكلاموأبواب

المئتين،فىوالسبعمائة،العشراتفىالسبعونيطلقكماالآحاد،فىوالكمالالكثرة

.(1)المعينالعدديرادولا

الخامس:القول

لابماالضعفمنالرأىوهذا،السغالقراءاتهى:السبعةبالأحرفالمرادأن

نظر.ذىلكلمعلومهوكماسبعمنكثرالقراءاتلأن،تعليقإلىيحتاج

:السادسالقول

الجزرى)2(.ابنالمحققرأىوهوعنها،يخرجلاالاختلافمنأوجهسبعةأنها

هى:الأوجهوهذه

السينبفتح)يحسب:نحووالصورةالمعنىفىتغيربلاالحركاتفىالاخلاف-1

.!3اَية:اليمزة1(ُهَدَلْخأفاتهُنَأُبسْحَي،:ثناؤهعرقولهمثلفىوكسرها(

منما)فتلقى:نحو،الصورةفىالتغيردون،فقطالمعنىفىبتغيريكونأن-2

)كلمات(.ورفع(م)ابنصب(كلماتربه

.37صجالاضاراتلطانف(؟)

والببهقى.الحاكمأخرجه(2)
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21السبعةبالأحرفالمراد

وتبلوا()1(.)تئلوا،:نحو،الصورةفىالتغيرمعالحروففىبتغيريكونأن-3

نحو:،المعنىلا،الصورةفىالتغيرمع،الحروففىالتغيرنيكوِأن-4

صحيح.وكلاهما،والسينبالصادترثت)الصراط(فكلمةوالسراط(،)الصراط

.(2)(لأتي،)يأتل:نحووالصورةالحروففىالتغيريكونأن-5

1195:عمراناكل]4اوُلَبُقَواوُلَتاَقو،:نحو،والتأخيربالتقديمالتغيريكونأن-6

والتأخير.بالتقديمترئت

،وومئى:تعالىقولهمن)ووصى(:نحووالنقصانالزيادةفىالتغيريكونأن-7

.!132:البقرة1!لوَيعْقُوبُبنِيهِإبراهِيمُبِهَا

صحيح.وكلاهما،()وأوصىفرئتكما()ووصىقرثت-8

السابع:القول

الضمير،وهاء،الجمعميمصلة:مثل،المطردةعولالأمنأوجهسبعةأنها

والإمالة،،وتخفيفه،الهمزوتحقيق،والقصروالمد،،والإظهار،الإدغاموعدم

ىاثباتهادراسكانها،الياءاتوفتح،الحركةإلىوبالإشارة،بالسكوبئوالوقفوتركها،

وحذفها.

المقدسى.شامةبأبىالمعروف،إسماعيلبنالرحمنعبدالدينشهابرأىوهو

أصولعلىأوجهالسبعةقصربأنهعليهيعترض-وجاهتهعلىالرأىوهذا

يسمىماالاعتبارفىوأغفلالسور،جميعفىالمطردةالأحكاموهى،فقطالقراءات

الكريمالقراَنسورةفىتطردلمالتىالكلماتبعضفىالاختلافوهو؟بالفرض

كله.

الثامن:القول

الدينفخرالإمامرأىوهو؟الاختلاففيهايقعالتىالسبعةالتغايروجوهأنها

هى:الوجوهوهذهالرازى

أَشلَفَتْ(فاىي!ْفنلُكوُلْبَتهُنَالِكَ،:تعالىقولهوهىالسلامعليهيونىسورةمن30اَية(1)

بتائين.والأخرى،المرحدةبالباه"تبلوا":إحدهماصحبحتاننراءتانففيها

تُرايُوًنَأوَالعَةِمِنكُمِلفَفتاأُؤلواِلَتأيوَلا،22اَيةالنورسورةفى:تعالىقولهفىوذلك(2)

انظر:الحلفبمعنىوكلاهما.يتفعلورنعلىاللامبثديد"يتأل،جعفرابوترأ(...انقُرنَنأُؤلِي

.224صالرفضلاءإتحاف
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الفراءاتواصولالسبعةالأحرف22

قولهفىكها،والتأنيثوالتذكير،والجمعوالتثنيةبالإنرادالأسماءاختلاف-1

.18:المؤمنونأ(َنوُعاَروَعَهْدِهِمْلآهَاتاتِهِمْهُمْوَا!ذِينَ":تعالى

كَلِقات(ِهِبزنِمآدمُ،لهيَفى:تعالىكقولهالإعرابوجوهفىالاخئلاف-2

.!37:البقرةأ

وكلاهما)كلمات(ورفع)اَدم(بنصبقرئكما،كلماتونصباَدمبرفعقرئ

.(1)ريثكابنقرأهوالثانيةالجمهور،قراءةفالأولى،ص!حيحةتراءة

سبأ:9(آسْفارِنانجيْنبَاعِدْرئافَقَالُوا،:تعالىكقوله،التصريففىالاختلاف-3

المربصيغة)وباعد(مضافمنادىأنهعلى)ربنا(لفظبنصبباعد()ربناقرئ119

.(2)مشددةالعينبفتح)بعد(وبعد)ربنا(برفعباعد()ربناوترئ

(ِسَاْيي،أفلَمْ:تعالىكقولهالحرففىإماوالتأخير،بالتقديمالاختلاف-4

.131:الرعدأ

صحيحة.تراءةوكلاهما)يأيس(،ئرْهلكما)ييأس(قرئ

بالبناء)أىبالعكسقرئكما،الثانىفىوللمفعول،الأولفىللفاعلللبناءترىْ

.(3)(الثانىفىوللفاعل،الأولفىللمفعول

الْعِظَامِ!إِلَى:تعالىكقوله،بحرفحرفالإبدلكانسواء،بالإبدالالاختلاف-5

.!259:البقرة](نُنشِزُهَاَفْيك

النونضممعالمهملةبالراءوقرئ،أولىالنونضممع،المعجمةبالزاىقرئ

ترأ[5:القارعةأ(الْمَنفُرشِ،كالْعِهْنِ:تعالىكقوله،بلفظلفظإبدالأو.(4)الأولى

حكموسيأتى،شاذةأحاديةتراءةوهى،(المنقوشإكالصوفوغيرهمسعودابن

وتعريفها.الشاذةالقراءة

تَحْتهَايِرْجَتنجئاتْمُهَل،وأعَذ:تعالىكقوله،والنقمىبالزيادةالاختلاف-6

+!001:التوبةأالأَنْهَارُ(

.بالقاهرةالكبرىالتجاريةالمكتبةط191صالقاصحلابناتجدئالقارئصراج:راجع(1)

(Y)359صالثرفضلاهإتحاف.

.24هصالثرفضلاءاتحات(3)

.72صللصفاقسىالسغالقراءاتفىالنقعغيث(4)
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23السبعةبالأحرفالمراد

بزيادةالأنهار(تحتهامن)تجرىكئيرابنوقرأ،(ِنم)لفظبحذفالجمهورفقراء

.1133:عمراناكلأ!لْمُكبزنِّمةَرِفْففإنناوُعِراسو،:تعالىوكقوله،(؟)()منلفظ

إلى)سارعواراوبدونجعفروأبوعامروابننافعوترأبالواو،الجمهورترأ

.(2)صحيحةقراءةوكلاهما،(ربكممنمغفرة

V-والإظهار،،والإمالة،والفتح،والترقيقبالشفخيماللهجاتاختلات

ذلك.ونحو؟والإشمام،والتسهيل،والهمز،والإدغام

الحديثفىالواردةأحرفالسبعةالمعنىفىوردتالتىالآراءأهمهىهذه

قولأ.وثلاثينخمسةإلىبعضهمأوصلهافقدوالا،ال!ثريف

.(3)ألوقأربعيننحوءلمىالحديثمعنىفىاختلف:السيوطىوقال

.ملحوظقصورفيهأو،متداخلءارَالاهذهأكثرأنإلا

الاَراء:هذهمنالراجح

فخرالإمامبهقالالذىالأخيرالمذهبهوكلها،ءارَالاهذهمنراجخانراهوالذى

والقاضى،قتيبةابنفالوبهالجزرىابنالإماممذهبمنهيقرلمحبكما،الرازىالدين

العظيمعبدمحمدوالشيخ،المطيعىبخيتمحمدالشيخالمتأخرونوأيدهالطيبأبو

.الزرقانى)4(

يأتى:ماالمذهبهذاترجيحفىوالسبب؟الترجيحفىالسبب

التىوهى،المعنىهذافىالواردةالأحاديثتؤيدهالذىهوالمذهبهذاأنأولأ:

نصها.تقدم

علىتردأنيمكنالتىالمحذوراتمنمحذوريلزمهلاالمذهبهذاأنثانيًا:

.الأخرىالمذاهب

إليهترجعوماالقراءاتلاخشلافالتامالاستقراءعلىيعتمدالمذهبهذاأنثالثًا:

.(5)الناقصحكمفىأو،ناقصاستقراءف!نه،غيرهبخلاف،السبعةالوجوهمن

.224صالاتحاف(1"

.179صالثرفضلاءإتحاف(2)

.4هص1جالاتقان:انظر(3)

بعدها.وما1ههص1جالعرفانمناهل(4)

.257ص1جالسابقالمصدر(5)

لَصث!فَتئفِنى%8!ملنبتشهم!بضتهفإ!ئت!
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القراءات1صولوالسبعةالأحرت24

الحرفمعنى

قيلهذاومن،إليهينتهىالذىوحدهالشىءطرف:معناهفأصل؟الحرفلفظأما

.حرفالجبللأعلى

.J؟1:الحج14حَرْفعَنئالذَيَعْبُدُمنائاسَِنِمو،:تعالىقولهأيضًاومنه

الثهوصفهولذا،الثباتوعديم،القلقعلىعلامةوهذه،الدينطرفعلىأى

الدّنْياَرِسَخوَجْهِهِعَلَىانقنبَةَنقأَمجنابَتْهُوَإنْبهاطْمَآنْرْيخأَمنابئُقإنْ،:بقولهذلكبعد

ي.111:الحجى](وَالآخِرَةَ

ينتهىالذىوطرفه،وغايفالصوتانقطاعحدلأنهالهجاء،حرفعلىيطلقوقد

إلبه.

ىأ،والجبلالسفينةحرفذلكومن،وناحيتهالشىءجانبعلىيطلقكما

وناحيخهما.جانبهما

القراَن،فىوردتالتىالقراءاتمنالقراءةعلىالحرفإطلاقهم:اَضيأومنه

بها.يتلىالتىالأداءوجوهمنوجهلأنها

تراءته)2(.أى:عمروأبىحرفأوكثيرابنحرفهذا:يقولونولذا

الدانى:عمروأبوالحافظقال

وجهين:إلىيتوجههاهناعتىالنبىإليهاأشارالتىالأحرفمعنى

جمغالأحرفلان،اللغاتمنأوجهسبعةعلى(نزلالمراَنأنيعنىأحدهما:

الفهُدئْعَي،:تعالىقولهبدليل،الوجهبهيرادقدوالحرف-وأفلسكفلس-حرف

.(ٍفْرَحعَلَئ

ف!ذا،والعافيةالسؤال!اجابة،والخيرالنعمةعلىأى،الوجههنابالحرففالمراد

والضربالشدةوامتحنه،عليهتغرِتواذا،اللّهوعَبَدَاطمأنالأحوالهذهلهاشقامت

الأوجههذه!النبىسمىفلهذاواحد،وجهعلىالثهعبدفهذاوكفر،العبادةترك

منهاشىءكلأنمعنىعلىأحرفًا،اللهجاتمنرالمتغايرة،القراءاتمنالمختلفة

فىالعربكعادة،السعةطريقعلىأحرفَاالقراءاتسمىيكونأن:ثانيهما

.13؟31َ.ص3جالمحيطالقاموسافظر:(1،
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52أحر!سبعةعلىالقراَننزولمنالحكمة

بهوتعلق،منهمسمىوكان،وجاورهقاربهوما،منههرماباسمبهالشىءتسميتهم

القراءةقيسمىفلذلكمنها،البعضباسمالجملةكتسميتهم،التعلقمنضربًا

فلبأو،كسرأو،نظمهغيرقدحرفًامنهاأنأجلمنكثيرًا،كلامًاكانوان،اًفرح

،القراءةمنفيهالمختلففىجاءماعلى،منهنقصأوريد،أوأميلأوغيرهإلى

علىواعتمادًاذلكفىالعربعادةعلى،اَفرحفيهاالحرفذلككانإذاالقراءةفسمى

اهـ.(1).استعمالها

الجزرى:ابنالإمامقال

)سبعةقيقولهفىقويَااحتمالأمحتملالأولأنإلا،محتملالوجهينوكلا

وأنحاء.أوجهسبعة:أى؟(أحرف

الحديث:فى-عنهالثهرضى-"عمر،قولفىقويَااحتمالأمحتملوالثانى

الروايةفى-قولهوكذا،"كثيرةحروفعلىالفرقانسورةيقراهشامَا"سمعت

غيرفالأولأقرئنيها،!تىالنبىيكنلمأحرفًافيهايقرأ"سمعته-الأخرى

اهـ.(2)"الئانى

يف!حأسبعةعلىالقرآنانزوللهقالعكمة

منها:وأسرارواحدحكمأحرفسبعةعلىالكريمالقراَنلنزول

علىكونهمعوالتحريفالتبديلمنوحفظهالثهكتابصيانةعلىالدلالةأولآ:

.الكثيرةالأوجههذه

شرفتى!لاالعربيةالأمةخاصةعليها،الفراءةوتسهيل،الأمةعلىالتخفيفثانبًا:

الأصواتونبراتاللهجاتفىاختلافبينهاوكان،كثيرةقبائلكانتف!نها،بالقراَن

كانتأنهامنالرغمعلى،بعفالمدلولاتفىالألفاظبعضوشهرةالأداء،وطريقة

علىالقرآنبقراءةكلهاأخذتفلو،العامالعربىاللسانبينهاويوجدالعروبةتجمعها

عليها)3(.ذلكلشقواحدحرف

الجررى:ابنالمحقققال

بهااليسروارادة،الأمةعلىالتخفيف:أحرفسبعةعلىورودهسبب)أما

.24-23ص1جالف!رالقراءاتفىالنشر(1)

.24ص1جالنثر(1)

الحلبى.عيسى14هص1جللزرقانىالقراَنعلومفىالعرفانمناهل(2)
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الفراءاتواصولالسبعةالأحرف62

نبيهالقصد!اجابةلفضلها،وخصوصيةورحمةوتوسعةلها،شرفاعليهاوالتهوين

أمتكتقرئأنيأمركاللّهإن:فقالجبريلأتاهحيث،الحقوحبيبالخلقأفضل

يزلولم،ذلكتطيقلاأمتىن!فمعافاتهاللهأسألدا:!عفقال،حرفعلىالقراَن

."أحرفسبعةبلغحتىالمسألةيردد

الكتابرأن،أحرفسبعةعلىأبوابسبعةمننزلالقراَنأنثبتوكما:قالثم

يبعثونكانواوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءأنوذلكواحد،بابمنينزلكانقبله

عربيهم،وأسودهمأحمرهمالخلقجميعإلىبُعث!والنبىالخاصينقومهمإلى

شتى،وألستسهممختلفةلغاتهم،بلغتهمالقراَننزلالذينالعربوكان،وعجميهم

يكونقدبل،آخرإلىحرفمنأوغيرها،إلىلغةمنالانتقالأحدهمعلىويعسر

يقرألمومن،والمراةالشيخلاسيما،والعلاجبالتعليمولوذلكعلىيقدرلابعضهم

لكانألست!همعنوالانتقال،لغتهمعنالعدولكلفوافلو،!إليهأشاركماكتابًا

.(1)الطباعوتأبىالمتكلفيتكلفأنعسىوما،يستطاعلابماالتكاليفمن

الذىتريشلسانوهوبينها،واحدلسانعلىالجديدةالإسلاميةالأمةجمعثالئًا:

التىالعربيةالقبائلألسنةمختاراتمنكثيرَاانتظموالذى،الكريمالقراَنبهنزل

.المشهورةالعربوأسواقالحجموسمفىمكةإلىتفدكانت

الوفودألفاظمنلهمراقماويصطفونشاءوا،مايستملحونالقرشيونفكان

فىويدخلونهويهذبونهيصقلونهثم،وحدبصوبكلمنإليهمالقادمةالعربية

الإمامة.رايةلهاوعقدوابالزعامةلهاالعربجميعأذعنالتىالمرنةلغتهمدائرة

لغاتمنشاءمايصطفىأحرفسبعةعلىالقراَننزلالرشيدةالسياسةهذهوعلى

إنه:يقالأنصحهناومن.أوفقبلالقرشيينسياسةقسطعلى،العربيةالقبائل

المعنى.بهذاالقرشيينلسانفىتمثلتجميعَاالعربلغاتلأن،قريشبلغةنزل

وحدةفىالعواملأهممنالعاماللسانوحدةن!ف،ساميةإلهيةحكمةهذهوكانت

.والنهوضبالتوثبعهدهمأولوخصوصًا،الأمة

فَاعْتزِئوا،:تعالىكقوله.القراءتينبمجموعمختلفتينحكمتينبينالجمعرابعًا:

.1222:البقرة1(نْرُهْطيحَتىتَقْرَبُوهُنولاالْمَحِيضِيِفاب!اءَ

صيغةأنريبولا)يطهرن(،:كلمةمنالطاءحرففىوالتشديدبالتخفيفترئ

.(19/11الثر(1)
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vvاحرتسبعةعلىالقرآنتزولمنالحكمة

ريادةعلىتدلالمبنىزيادةلأنالحيضمنالنساءطهرفىالمبالغةوجوبتفيدالتشديد

المعنى.

أعرين:يفيدالقراءتينومجموع،المبالغةهذهتفيدفلاالتخفيفقراءةأما

بانقطاعوذلكالطهرأصليحصلحتىروجهايقربهالاالحاثضأنأحدهما:

الحيض.

فلا،بالاغتسالوذلكالطهرفىبالغتأنإلاأيضًاروجهايقربهالاأنهاوثانيهما:

أيضا.وافقهومنالشافعىمذهبوهوالنساء،قربانوجواركليهماالطهرينمنبد

فىتعالىكقوله؟مختلفينحالينِفىولكنشرمجيينحكمينعلىالدلالةخامسًا:

إنىْمُكَلُجْرَأَوبِرُءُوسكُمْاوُحَسْماوِقِفاَرَمْلاإِلَىوأَيْديَكُمْوُجُوهَكُمْ،فَاغْسِلُوا:الوضوءبيان

.!6:المائدة9(ِنْيَبْعَكْلا

العطفلأنغسلها،طلبيفيدفالنصبوبجرها،)أرجلكم(لفظبص!نبترئ

مسحها،طلبيفيدوالجر.مغسولوهوالمنصوب)وجوهكم(لفظعلىيكونذ!يح

.ممسوحوهوالمجرور،)رؤوسكم(لفظعلىيكونحينئذالعطفلأن

لامنعلىيجبالغسلوأن،الخفللاب!يكونالمحأننهرالرسولبينوقد

الخفءيلبس

ضروبمنضربوذلكالآياتتعددمقاميقوم،القراءا!ننوعأن:الخلاصة

القراَن.لإعجازالكمالنهايةعندوينتهىالجمالغايةبلوغمنيبتدئ،البلاغة

علىالقاطعةوالأدلة،الساطعةالبراهينمنالقراءاتتنوعفىماذلكإلىأضف

هذهن!ف،!اللهرسولوهوبهجاءمنصدقوعلى،اللهكلامالقراَنأن

إلىولاونضاد،المقروءتناقففىلأىs.)تؤلاكثرتهاعلىالقراءاتفىالاختلافات

بعضهويبين،اًضعببعضهيصدقتراءاتهتنوععلىكلهالقرآنبل،وتخاذلتهافت

وهدفوالتعبير،الأسلوبعلوفىواحدنمطعلى،لبعضبعضهويشيد،اَضعب

.والحروفالقراءاتينعددواحد

ترئإذاأيضًاومعجز،الأولىالقراءةبهذهترئإذامعجزالقراَنأنهذاومعنى

جرا.وهلم،الئالئةالقراءةبهذهترئإذاأيضًاويعجز،الثانيةالقراءةبهذه

.(؟)والحروفالوجوهتلكبتعددالمعجزاتتتعددهناومن

اسماعيلمحمدشعبان:للدكتورالكريمالقراَنمع،149-146ص1جالعرفانمناهل(1)

.القاهرة378-373ص
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واستم!اج:خلاصة

الأحاديثفىالواردةالسبعةالحروفمفهومفىالعلماءلأقوالالعرضهذابعد

ذلك:مننسنخلصأنيهمناالمقتدمة

هىةنماشاذةأمعثريةأمسبعةكانتسواء،اليومبهانقرأالتىالقراءاتأنأولآ:

التىالأخيرةبالعرضةنسخمامنهاالسبعةالأحرفوأن،السبعةالأحرفهذهمنجزء

منالأخيرةالسنةمنرمضانفى!الرسولعلىالسلامعليه"جبريل"عرضها

كيئ.حياته

:قالسيرينابنعنالفضائلفىشيبةأبىوابن،المصاحففىأشتهابنأخرج

يقرؤهاالتىالقراءةهىفيهقُبضالذىالعامفى!م!النبى2علىعُرضتالتىالقراءة

الكوفةمنمسعودبناللهعبدخرجi):قالالنخعىعلقمةوعن،(1)اليومالناس

ولا،يختلفلافإنه،القراَنفىتتنارعوالا:قالثمفودعهم،أصحابهإليهاجتمع

كانولو،واحدةوفرائضهوحدودهالإسلامعريعةوأنالرد،لكثرةينفدولايبلى

ولكنهاختلافًا،ذلكلكانالآخربهويأمرشىءعنأحدهماينهىالحرفينمنشىء

،الإسلامشرائعمنشىءولا،الفرائضولاالحدودفيهيختلفلاكلهذلكجامع

محسن،كلناأنفيخبرناعليهفنقرأفيأمرنا!الثهرسولعندفيهنتنارعرأيتن!ولقد

إلىعلمهأزيدحتى،إليهلذهبمنىرسولهعلىاللهأنزلهبماأعلمأحدًاأعلمولو

يعرضأنهأعلمكنتوقدسورةسبعين!الدهرسوللسانمنثرأتولقد.علمى

إذافكانمرتينالقراَنعليهضرُعف،قُبضعامكانحتىرمضانكلفىالقراَنعليه

ترأومنعنها،يدعنهافلاتراءتىعلىقرأفمن،محسنأنىفيخبرنى،عليهأترأفرغ

.(2)هلكبهجحداَيةجحدمنف!نه،عنهيدعنهفلاالحروفهذهمنشىهعلى

مأخوذة.تعالىالثهعندمنمنزلة-اختلافهاعلى-كلهاالقراءاثأنثانيَا:

لأحد-فليسفيها،البشرمنلأحددخللافياللهرسولمنوالمشافهةبالتلقى

اللفظمكانفىيأتىأوبعبارةعبارةفيغير،هواهحسبيقرأأن-كانمنكائنَا

"كذلك:المختلفينمنكلقراءةفى!قولهذلكعلىيدل.مساويةأو،بمرادفه

علىلكلالرسولواترار،!الثهرسولأترئنيها:لصاحبهالمخالفوقوله،أنزلت

عندمنوأنهالقراَنةينَارقلبطلتالألفاظمنيشاءبمايأئىأنلأحدأبيحفلوذلك

الحلبى.ط66ص1جللسيوطىالاتقان(1)

.(28/1)الطبربىوتفسير،الصحابةفضائلكناب،مسلمصحيح(2)
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yAاحرفشعةعلىالقرآنترولمنالحكمة

نهُوإناالذسْرَاجْتزنُنْحَن،إنا:تعالىلهْولهتحققولما،إعجارهولذهب،تعالىالله

.19:الحجرأ(َنوُظِفاَحَل

الحروفهذه!لنبيهاللهأباح-القرطبىعنهنقلهفيما-عطيةابنالإمامفال

تقعولم،الرصفوجودةالإعجارفيهالذىالوجهعلىجبريلبهاوعارضهالسبعة

واحدكليكونبأنمنه"،تيسرمالىفاترأوا:والسلامالصلاةعليهقولهفىالإباحة

نفسها،تلقاءمنجعلهااللغاتهذهبعضمناللفظةيبدلأنأرادإذاالصحابةمن

غيريكونحتىوهذاهذايبدلأنمعرضاوكانالقراَنإعجارلذهبهذاكانولو

قيللنبىالسبعةالحروففىالإباحةوقعتوانما،تعالىاللّهعندمننزلالذى

بمامرةمسعود()ابنأقرأ،جبريلبهعارضهبمامرة)أبيا(فأقرأأمتهعلىبهاليوممع

،الفرقانلسورةالخطاببنعمرقراءةتجىءهذاوعلى،اًضيأجبريلبهعارضه

منهماكلتراءةفى!النبىياتولأنيستقيمفكيفوالالها،حكيمبنهشاموتراءة

؟بهذهومرة،بهذهكلأترأهلأنهإلاذلكهل؟"جبريلأترأنى"هكذا-اختلفاوفد-

نزلنانحن،إنا:تعالىقولهمعنىلبطليشاءحيثيضعهأنالناسمنلأحدكانفلو

.(لحافظونلهواناالذكر

ولاوجدالنزاعمثارالقراءاتاختلافيجعلواأنللمسلمينيجورلاأنهئالثَا:

كاناإنمالمختلفةالأوجههذهعلىالمَراَنتروللأن.وشفبوتكذيبتشكيكسبب

منتجعلأنلهاينبغىفلاعليها،والإشفاقبها،والرحمةالأمةعلىالتهوينلحكمة

عليه!عقولهمنهذاويؤخذ.محنةالمنحةومنضيفا،السعةومنعسرًااليسر

كفر".فيهالمراءفإنالقراَنفىتماروا"فلا:المتقدمالعاصبنعمروحديثفىوسلم

قبلكمكانمنأهلك"إنما:لبعضهمقولهمعاختلافهمعند!وجههتغيرومن

.المتقدممسلكحديثفىكماعنهالثهرضىأبىصدرفىضربهومن"الاختلاف

المدينة،فىكانبلمكةفىيكنلمالسبعةبالأحرفبالقراءةالترخيصأنرابعَا:

وهوغفار(بنىأضاةعند!رالنبىجبريلالقىالسابقمسلمحديثهذاعلىيدل

تراءةفىالصحابةبينخلافحدوثعلىدلتالتىالأحاديثوأيضا،بالمدينةموضع

إلامسجذاِئَيىالثهلرسوليكنولمالمسجد.فىكانذلكأنأفادتالقراَنمنشىء

منهمالأعظموالسوادالعددقليلىكانوامكةفىالمؤمنينأنذلكوحكمة،المدينةفى

القراَنحفظمنمتمكنونفهمغيهرر،اللهبرسولدائماتصالوعلى،قريشمن

فقدالمدينةفىأما.والتحريفالتصحيفمنسليمةصحيحةتلاوةوتلاوتهالكريم

http://www.al-maktabeh.com



الفراءاتواصولالسبعةالأحرف30

منوالقباثلالأقواميراسلص!ءالرسولوأخذ،الدعوةنطاقواتسعالمؤمنينعددراد

وخارجها.العربيةالجزيرةأنحاءشتى

،اللهجاتمختلفىوكانواأفواجًا.الدينفىالناسودخل،ترئالوفودفجاءت.

عليهم.يشقواحدةبلغةالجميعوالزام.اللغاتمتنوعى

يقرأمنهمواحدكلفكانلسانها،ويلائملغتها،يوافقبماتقرأأنقبيلةكلفأمرت

.(؟)!الرسولعلمهماحدودفى،لغتهوتنقادلهجنهتسعفهمابقدرالقراَن

"دء77!.أط!،.+آ+سس!

مث211آ11
؟

ص!تبة

ين

.02-19صالقاضىالفشاحعبدللشيخالكريمالقراَنتراءةفىأبحاث(1)
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القراءاتنثأة

،اقلقراانشأة

31

المرادوبينا،أحرفسبعةعلىالقراَننزولعلىنصتالتىالأحاديثبيناأنسبق

ذلك.فىوالحكمةالسبعةهذهمن

غيريقرأوهومنهمواحدكلفيذهب،الأحرفبهذهأصحابهيقرئ!عكانوقد

صاحبه.بهايقرأالنىالقراءة

فوواللهرسولعنالأخذفىيختلفونكانوا-عليهماللهرضوان-الصحابةلكن

منومنهم،بحرفينعنهأخذهمنومنهمواحد،بحرفعنهالقراَنأخذمنفمنهم

فاختلف-الحالهذهعلىوهمالأمصار،فىذلكبعدنفرقواحتى،ذلكعلىراد

هذهوصلتحتىوهكذا،التابعينتابعىوأخذ،عنهمالتابعينأخذ-ذلكبسبب

كماوينشرونهايتلونهاللقراءاتوانقطعواتخصصواالذينالأثمةإلىالقراءات

سيأتى)1(.

:القراءاتنزولبدأمتى

كانهل،القراءاتنزولبدأمتىوهو،المجالهذافىنفسهيطرحسؤالوهنا

بالمدينة؟أم،بمكة

:قولانالمسألةهذهفى

هذاأصحابواستدل،الكريمالقراَننزولبدءمع،بمكةنزلتأنها:الأولالقول

المدنية،السورفىمااْصحابمنوفيهامكىالقراَنسورمعظمأنمنها:بأدلةالقول

.(2)بمكةترلتالقراءاتأنعلىيدلوهذا

منكثيرودخول!الرسولهجرةبعد،المنورةبالمدينةنزلتأنها:الثانىالقول

علىالإلهىالتيسيرهذافكان،ولهجاتهملغاتهماختلافعلىالإسلامفىالناس

.أحرفسبعةعلىالقراَنتقرابأقالأمة

\tص1جالعرفانمناهل(1) r.

.234-233ص1جمحسينسالممحمدللدكتورالكريمالقراَنرحابفى(2)
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القراءات1صولوالسبعةالأحرف32

ترجح؟حتىأنتومن

تفسيرهفىالطبرىجريروابن،صحيحهفى-مسلمرواهالذىالحديثريؤيده

وهو:

غفار(بنى)أضاةعندكانز!عالنبىأن:-عنهالدهرضى-كعببنأبىعن

الثهأساْل:فقال.حرفعلىالقراَنأمتكتقرئأنيأمركاللهإن:ففالجبريلفأتاه

نأيأمركالثهإن:فقالالثانيةأتاهثم،ذلكتطيقلاأبمتىىان،ومغفرتهمعافاته

تطيقلاأمتىوان،ومغفرتهمعافاتهالثهأسأل:فقال.حرفينعلىالقراَنأمتكتقرئ

،أحرفثلاثةعلىالقراَنأمتكنقرئأنيأمركاللهإن:فقالالثالثةجاءهثم،ذلك

نإ:فقالالرابعةجاءهثم،ذلكتطيقلاأمتىوان،ومغفرتهمعافاتهالنّهأسأل:فقال

فقدعليهفرءواحرففأيما،أحرفسبعةعلىالقراَنأمتكتقرئأنيأمركالله

سبعةعلىالقراَنيقرأأنفيهاجيزالذىالوقتعلىيدلالحديثفهذا.أصابوا")1(

.(2)المنورةالمدينةقربماءمستنقعغفار(بنى)أضاةلأن،الهجرةبعدماوهوأحرف

السبعةهذهعلىبمكةنزلتالتىالسورةتقرأأنينفىلاالقولهذاترجيحأنعلى

،الفرقانسورةقراءةفىاختلفاحينماحكيمبنوهشامعمرحديثبدليل،أحرف

بلسانأولأنزلالقراَنأنالعلماء:بعضعن(شامة)أبوالعلأمةونقل،مكيةوهى

التىبلغاتهميقرءوهأنللعرب(بيحثمالفصحاء،العربمنجاورهمومنقريش

أحدًايكلفولم،والإعرابالألفاظفىاختلافهمعلىباستعمالها،عادتهمجرت

فهمنسهيلولطلب.الحميةمنفيهمكانولما،للمشقةلأخرىلغتهمنالانتقال

-تقدمكما-القراءةفىاختلافهميتنزلهذاوعلى،المعنىاتفاقمعذلككلالمراد،

.(3)منهمكلاًبهنىالثهرسولوتصويب

الوحىهوالقراءاتمصدر

ولا،وجلعرالثهعندمنومعناهلفظهالكريمالقراَنأنوأدلةواقعًابهالمسفممن

آخر.مكانمنهحرفتبديلفىالسلامعليهلجبريلولار!"اللّهلرسولدخل

الكتب،دارط628ص؟جالطبرىوتفسير،المصريةالمطبعة،؟.3ص6جمسلمصحيح(؟،

الأميرية.الطبة

.ببيروت،العلميةالكنبدارط،28ص،الزترافمحمدللدكترروالحدبثبالقراَنالنعريف(2)

.39ص1جالاشاراتلطانف:22ص9جالبارىفتح(3،
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33الفراءاتفشأة

ولا،تعالىالثهعندمنكذلكفهى،الكريمالقراَنمنجزةاالقراءاتكانتلاذا

فيها.دلأحدخل

منها:نذكركثيرةذلكعلىوالأدلة

الكربم:الفرآنمنولأ:1

لار!"الرسولأنعلىصريحةدلالةتدلالنىالفراَنيةالآياتمنالعديدهناك

:الآياتهذهمنباَخر.حرفاأو،بكلمةكلمةيبدلأنيستطيع

ِرْيغنارُقِبِتْئالِقاةنَايرْجُونلاالذينَتاذتانِّيبآياتُناْمِهْينَعئَلْتُتوَإذَا،:تعالىقوده-1

غمتيتُإنْأخا/ثإثييَلإيُوحَناَمإلآَُعِبتأإنْيِسْفَنتِلْقَاءِنِمأ!ابَذِتهُيِلُنوُكَياَمقُلْنجذِلْهُأوهَذا

.!51:؟لهونس(ر!ِظَع2لوْغذآبئربي

ُديِدنثيغلفهُ!يُوخننْحؤإلأهُوَإنْ!ئَوَهْلانَعيخنطِقُوَفا":تعالىقوله-2

.[[5-3:النجم9(ئؤُقنا

لَقطَتثُئم!ِنيِمَعْلاِبُهْنملأخَذْنا!الأفاوِيلَِضْعجتعَلَيْنَاتقَؤلَ،وتوْ:تعالىقوله-3

.[46-44:الحاتة9(َنيِترناُهْنم

الكريمالقراَنفىيبدلأنيسثطيعلاقيالرسولبأنناطقالكريمالقراَنفصريح

اًيأ،غيرهأولىبابفمن،ذلكيستطيعلا!الرسولكانو)ذا،نفسهعندمنشيئَا

منزلته.كانت

الشريفة:السنةمنثانيًا:

صريحةالنبويةفالسنة،الوصهوالقراءاتمصدرأنفىصريحَاالقراَنكاقواذا

.اَضيأذلكفىوواضحة

ذلك:علىالدالةالأحاديثتلكومن

علىجبريل"أقرأنى:قال!الثهرسولأنعنهماالثهرضىعباسابنعن-1

."أحرفسبعةإلىانتهىى!حويزيدنىأستزيدهأرلفلم،نراجعتهحرف

سورةيقرأحزامبنحكيمبنهشام"سمعت:قالعنهالثهرضىعمرعن-2

لمكثيرةحروفعلىيقرأف!ذالقراءتهفاستمعتمخرالثهرسولحياةفىالفرقان

بردائهفلبيتهسلمحنىفتبصرتالصلاةفىأساورهفكدتفيالثهرسوليقرثنها

ه!"الثهرسولأترثنيها:فقالتقرأ؟سمعتكالتىالسورةهذهأقرأكمن:فقلت
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الفراءاتوأصولالسبعةالأحرف34

أقودهبهفانطلقث.قرأتماغيرعلىأترثنيهاقد!عاللهرسولن!ف.كذبت:فقلت

لمحروفعلىالفرقانسورةيقرأهذاسمعثإنى:فقلتفي،الثهرسولإلى

التىالقراءةفقرأتعمريااترأفالثم،أنزلتكذلكفيالثهرسولفقالتقرئنيها،

أحرفسبعةعلى(نزلالقراَنهذاإن،أنزلتكذلكبهرالثهرسولفقالأقرأنى

.(9)"هنمتيبرمافاقرءوا

بنى)أضاةعندكان!عالنبىأن:-عنهالثهرضى-كعببنأبىعن-3

.حرفعلىالقراَنأمتكتقرئأنيأمركاللهإن:فقالجبريلفأتاه:قالغفار(،

نإ:فقالالثانيةأتاهثم،ذلكثطيقلاأمتىوان،ومغفرتهمعافاتهالثهأسأل:فقال

!ان،ومغفرتهمعافاتهاللهأسأل:فقال.حرفينعلىالقراَنأمتكتقرئأنيأمركالثه

علىالقراَنأمتكتقرئأنيأمركاللهإن:فقالالثالثةجاءهثم،ذلكتطيقلاأمتى

جاءهثم،ذلكتطيقلاأمحىوان،ومغفرتهمعافاتهاللهأسأل:فقال،أحرفثلاثة

حرففأيما،أحرفسبعةعلىالقراَنأمتكتقرئْأنيأمركالثهإن:فقالالرابعة

أصابوا")2(.فقدعليهقرءوا

:فقالجبريلرِي!اللهرسوللقى:قال-عنهاللهرضى-كعببنأبىعن-4

والشيخالعجور،فيهم(أميين:رواية)وفىأميةأمتىإلىبعثتإنى:جبريليا

القراَنإنمحمديا:قال.قطكتابًايقرألمالذىوالرجل،والجارية،والغلام،الكبير

.(3)(أحرفسبعةعلىأنزل

عندمنمنزلةالقراءاتأنعلىصريحةدلالةتدلضابهها،وما،الأحاديثفهذه

سوىدخلفيهابولللرسولوليسقياللهرسولإلىبهاموحى،نعالىالثه

التبليغ.

اللهرسولمنالقراءاتهذهتلقوا-عنهمالثهرضى-الصحابةأنعلىتدلكما

الصحيحةبالأسانيدمنوانرةإليناوصلتحنىبعدهمومن،النابعونعنهموتلقاها!ظ

البحث.أولذلكبيناأنسبقكما

أحرت.سبعةعلىالقراَنأنزل:باب،القراَنفضائلكنابالبخارىصحيح(1)

.أحرفصبعةعلىأنزلالقرآنأنبيانباب،المسافرينصلاةكتاب،مسلمصحيح(2)

الميمنية.ط(5/132)أحمدالاماممسند،الكتابفاتحة:باب،الترمذىسق(3)
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السبعةبالأحر!وصلنهاالسبعةالأنمةلراءات

السبعةلأئهةاقرا!ت

لسبعةابالأحرنوميلظ

35

السبعة،الأئمةتراءاتهىالحديثفىالواردةبالأحرفالمرادأنبعفالناسيظن

بافىوهكذامنها،اَخرحرفكئيرابنوقراءة،السبعةالأحرفمنحرفنافعفقراءة

باطلرأىوهذا،السبعةالأحرفمنحرفمنهاقراءةكل.السبعةالأئمةتراءاث

منها:لأمور

وب!باحةشها،شىءتركوعدمالسبعةالأحرفبقاءعليهيلزمالرأىهذاأنأولأ:

فىنزلتالسبهقالأحرفأنعلىالأمةلإجماعمخالفوهذا،اليومحشىبهاالقراءة

.الأخيرةبالعرضةمنهاالكثيرنسخثمالأمةعلىالأمر:للتيسيرأول

-عثمانالخليفةصنعفيمافائدةأىهناكيكونألاالرأىهذاعلىيترتبثافيَا:

داعهناكيكونyidعليها،الناسوحمل،المصاحفكتابةمن-عتاللهرضى

المصاحف.منغيرهالإحراق

الأحرتاستوعبتقدالسبعةالأئمةفراءاتتكونأنالرأىهذاعلىيلزمثالثَا:

منليست،ويعقوبجعفر،أبى:مثلالسبعةغيرتراءاتتكونوحينئذ،السبعة

.الإجماعخلافوهذا.السبعةالأحرف

كلها.مختلفةرواياتكثيرونعنهروىقدالسبعةالأئمةمنإمامكلأنرابعًا:

هذهلبلغتالسبعةالأئمةقراءاتهىالسبعةالأحرفكانتفلو،لإمامتراءةتعتبر

،امامكلعنالمختلفةالرواياتمنللكثرةتبعًاالكثرةمنيحصىلاماالأحرف

المذكور.عددفىمحصورةالأحرفأنوالواقع

التىهىالآنالموجودةالسبعالقراءاتأنفومظن:شامةأبوالعلأمةالإمامقال

أهلبعضذلكيظنوانماقاطبةالعلمأهلإجماعخلافوهو..الحديثفىأريدت

الجهل.

منجزء،اليومبهاالناسيقرأالتىالعئربلالسبعةالائمةتراءاتأن:فالصواب

سبعةعلىالقرآق)(نزلحديثفيهاووردالقراَنبهانزلالتىالسبعةالأحرف
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القراهاتلو!أوالسبعةالأحرت36

عول.اللهرسولعلىالقراَنجبريلفيهاعرضعرضةلأخرموافقةوهى،(أحرف

أبىوابن،المصاحففىاشفابنأخرجيئالثهرسولعنالتواتربطريقثابتةوكلها

العامفىقيالنبىعلىعرضتالتىالقراءة:فالسيرينابنعنالفضائلفىشيبة

اليرم.الناسيقرؤهاالتىالقراءةهىفيهقُبضالذى

سنةكل!ولالنبىيعارضجبريلكان:قالأيضَاسيرينابنعنأشتهابنوأخرج

هذهتراءاتناوأنمرتينعارضهقُبففيهالذىالعامكانفلما،مرةرمضانشهرفى

.الأخيرةالعرضةعلى

الأمصار.إلىعثمانوجههاالتىالمصاحفلخطموافقةالعشرالقراءاتوهذه

خالفها.ماكلطرحوعلىعليهاالصحابةوأجمع

تراءةخالفتفلوالمذكورةالمصاحفجميععنالعشرالقراءاتمنقراءةتخرجفلا

المصاحف.جميعمخالفتهاعدمفالمعتبر.غيرهوافقتالمصاحفهذهمنمصحفامنها

المصاحففىيكتبلمولذلكالأخير،بالعرضةفنسخالسبعةالأحرفبالهْىوأما

شىء،منهينسخولمبالنوانرقراَنينهوثبنتالعرضةهذهفىاستقرماإلاالعثمانية

.(؟)خسنماجميعمنهاوترك

الجزليى:ابنالإماموقال

بذلكالنمىصحفقد،الأخيرةالعرضةفىفيهوغيرمنهنسخالقراَنأن)ولاثك

ىأ:عباسابنلىقال:فالحبيشبنزرعنصحيحب!سنادورويناواحدغير

جبريلعلىالقراَنيعرضكان!النبىن!ف:تسألالخير،:قلتتقرأ؟القراءتين

النبىفيهقبضالذىالعامفىالقراَنعليهفعرض:قال،مرةعامكلفىالسلامعليه

.الأخيرةالثهعبدفقراءة،بدلومامنهنُسخمامسعودبنالثهعبدفشهد،مرتينئي

أنهتحققواماالمصاحفهذهفىكتبواالصحابةأنإشكالفلاذلكفبتقدإذ

لممما!عالنبىعنصحتهتحققواوعا،الأخيرةالعرضةفىاممتقرعلموهوما،تراَن

.(2)ينسخ

12صالقاضالثيخالكربمالقرا.اتفىأبحا:(1) r- r.

.القاهرةط(1/32)العرالقراءاتفىالر(21
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rvالشعةبالأحرفوصلنهاالسبعةالأنمةنراءات

وطرقهم:ورواتهم،السبعةالقراء

تسلسلمعالطرقوأصحاب،عنهموالرواة،السبعةالبدورتراجمخلاصةهذه

منأحداسمعرضإذاأنههوهذامنوالقصد،ذلكفىالبحثاختصرناطبقاتهم

بترجمته.الإلماممعغيرهممنأوالبدورمنهوهلالناظريعرفهؤلاء

تنسبىاليهم،سبعةقراءاتهماشتهرتوالذينالقراءاتأصخابهموالبدور:

.القراءات

روايين،قارئلكللأن،عشرأربعةوهمالسبعةهبزلاءعنالآخذونهم:والرواة

.الرواياتتنسبىاليهم

تنسبواليهمسفلواوانالرواةهؤلاءمجنالآخذونهم:الطرقوأصحاب

.الطرق

المختلفة:الأمصارإلىالقراءاتدخول

كلصاللهرسولعنالقرآنتلقوا-عنهماللّهرضى-الصحأبةأنبينناأن:سبق

منبأكئرأو،بحرفينأوبحرفالثهرسولعنوالأخذ،التلقىفىيختلفونوأنهم

ذلك.

القراَنيقرنونالأمصارفىذلكبعد-تفرقواالذينالصحابةأشهربيانهناونريد

المصلة.والأسانيدالصحيحالتلقىبطريقإليناوصلتحتى،القراءاتوينشرون

الصحابة:منالقرآنحفاظأشهر

عهدعلىالقراَنجمعمن،مالكبنأن!)سألت:قالقتادةعنالبخارىروى

جبل،بنومعاذ،كعببنأبى:الأنصارمنكلهم،أربعة:فقالفي؟الثهرسول

عمومتى()؟(.أحد:تالزيد؟أبومنقلتريد،وأبو،ثابتبنوريد

لاأربعةعئَالنبىعهدفىالقراَن)جمع:فالسيرينابنعنالبيهقىوأخرج

ريد(.وأبو،ثابتبنوزيد،كعببنوأبى،جبلبنمعاذ:فيهميخئلف

عنهما-الثهرضى-عمربنالثهعبدعن-صحيحبسند-النسائىأخرجكذلك

..(199/1"الانقان(؟،
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الفراءاتلو!أوالسبعةالأحرف38

فىاقرأهفقالمحهالنبىذلكفبلغ،ليلةكلبهفقرأت،القراَن)جمعت:قال

.(؟)(رهش

هناكبل!باللّهرسولعهدفىكلهالقراَنحفظواالذينهمالخمسةهؤلاهوليس

مسعود،بناللّهوعبد،الصديقبكرأبىأمثال،غيرهمعلىتدلأخرىأحاديث

الأنصارى،أيوبوأبى،الأشعرىموسىوأبىالدرداء،وأبى،الصامتابنوعبادة

جميعًا"2".عنهماللهرضى-غيرهموكثير-

ثم

A
1U

أمن!ط،!!+ء!ط

ص!تبي!ق

ين

.(1/202)السابقالمصدر(1)

.(1/2002)الاتقان)2(انظر
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لأولاالبدر

وطريقاهوراوياه

القرا.ةفىالناسإمامكاناللثىالرحمنعبدبننافعروبمأبو

المدينةنابسمنطانفةعلىفرا،(169)سنةالمترفى،بالمدبنة

!

المتوفى،بقالرنالملقبمينابنعيسىموسىأبو

ونحرلههاالمدينةقارئكان،(022)سنة

الملقبالمصرىسعدبنعثمانسعيدأبو

اليهانتهتبمصر،(197)المترفى،بورش

بمصرالاقراءرناسة

الطريمدقا

الربعىهارونبنمحمدجعفرأبىطريق

(258،المتوفى،هميطبأبىالمعروف

يسابنعمروبنيرسفبعقوبابىطريق

المنوف!،بالأررقالمعروفالمصرىثمالمدنى

Y.)صنة f)،الاقرافىورثئاخلفالذىوهو

بمصر
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الثانىلبلىرا

وطربفا.وراوباه

بمكة،القراءةفىالناسإمامكانالدارىكثيربناللهعبدمعبدأبو

ايوبواباالزبيربناللهعبدالصحابةمنلقى،(012)صنةالمتوفى

مالكبنوأنسالأنصارى

6البزىمحمدبناحمدالحسنابو

كثيرابنعنأخذ،(250،صنةالمتوفى

بواسطة

الملكى،اسحاقبنمحمدرببعةابىطريق

(29)منةالمتوفى

المخزومىالرحمنعبدبنمحمدعمرابو

عناخذ،(291)سنةالمتوفى)بقنبل(،الملغب

بواسطةكثيرابن

البغدادى،موسىبنحمد1بكرابىلريق

(324)سنةلمتوفى

الثالثالبدر

وطريقا.وراوباه

سنةالمتوفى،البصرةقارئالمارنىعماربنالملاءبنعمروابو

(sot)

البفدادى،الدورىعمربنحفصعمرأبو

(246)سنةالمتوفى

عبدوسابنالرحمنعبدالزمراءأبىطريق

(284)المتوفى،الرقاق

الهوارى،السوسىريادبنصالحشعببأبو

بواسطةقراءتهأخذ،(261)سنةالمتوفى

الرقى،جريربنموسىعمرانأبىطريق

(316)صنةالمترفى
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الرابعالبدر

وطربقاهرراولاه

(118)صنةالمتوفى،اليحصييزيدبنعامربناللهعبدعمرانأبو

العزيز،عبدبنعمرأبامفىSالأموالجامعفىالمسلمينإمام

بدثقالاقراءمشيخةلهوكانت

السلس،نضيربنعماربنهثامالرلبدابو

سندوبينهما(254)سنةالمتوفى

الحلوانى،يزيدبنأحمدالحسنأظ/طريق

(025)سنةالمتوفى

بنلثربناحمدبناللهعبدعمروأبو

سندوبينهما(242،سنةالمترفى،ذكوان

المعروفموسىبنهاروناللهعبدأبىطريق

(292)سنةالمتوفى،بالأخفش

الخامسالبدر

وطريقاهوراولاه

اننهت(12V)منةالمنرفىالأسدى،النجودابىبنعاصمبكرأبو

بالكوفةالاقراءرناسةإليه

(1،3)عنةالمشرفى،عياضبنشحبةبكرأبر

واسطةبلاعنهأخذ

سنةالمتوفى،آدمبنيحصركرباابىطريق

(203)

الكوفى،البزارسليمانبنحفصعمروأبو

واسطةبلاعنهأخذ(180)سنةانوفى

النهشلىالصباحبنعبيدمحمدأبىطريق

(235)سنةالمتوفى،الكوفى
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السادسالبدر

وطريقاهوراولاه

كان(156)سنةالمنوفى،الكوفىالزياتحبيببنحمزةعمارةابو

بالكوفةالقراءةفىالناسإمام

سنةالمنوفىالبزار،هشامبنخلفمحمدأبو

(229)

البغدادى،عئمانبناحمدالحسينابىطريق

بواسطةعنهوطريقه(344)سنةالمتوفى

الصيرفى،الأحولخالدبنخلادعبسىأبو

(022)سنةالمتوفى

cالبغدادىشاذانبنمحمدبكرأبىطريق

(324)سنةالمنوفى

الساجالبلر

وطريقاهوراوباه

كان(؟89)شةاتوفى،الكمائىالخوىحمزةبنعلىالحسنأبر

الغريبوالنحربالقراَنالناساعلممن

المتوفى،LpIالغدخالدبنالليثالحارثابو

(240)سنة

البغدادىيحيىبنمحمداللهعبدابىطريق

(284)المتوفى،الصغيربالكسانىالمعروف

وهو،المنقدمالدورىعمربنحفصعرأبو

والبصرىعمرابىعنىiالرا

النصيبينىمحمدبنجعفرالفضلأبىطريق

(307)المتوفى
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43السبعةبالأحرفوصلنهاالسبعةالأئمةئراءات

الأمصار:فىالصحابةثفرق

ينشرونالإسلاميةالأمصارسائرفى-عيئاللهرسنولبعد-الصحابةتفرق

هذا.يومناإلىبعدهمومنالنابعونعنهموأخذ،ويقرئون،الإسلام

:القراءاتعلمفىالتأليفتاريخ

نألإدراكهمإلاذلكوماكبيرَا،اهتمامَا،القراءاتبعلمالأمةاهتمتلقد

عر-هُّللاتكفلالذى،الكريمبالقراَناهتمامهممنجزءهوإنمابالقراءاتالاهتمام

رْكّذلانَزنْجاُنْحنإئا،:نعالىلقولهمصداكا،التبديلأوالتحريفمنبحفظه-وِجل

.19:الحجر1(لَحَافِطونَةَلوإيخا

:الفراءاتعلمدَؤَنمنأول

عبيد،أبوالإمام:هوالعلمهذافىبالتأليفقاممنأولأنالمؤرخونيذكر

هـ.224سنةالمتوفى،سلامبنالقاسم

ابنالإمامفالفارئًا.وعشرينخمسقراءةفيهجمع)القراءات(كتابفَّلأحيث

الكتابعلموكان،الضبطوفل،الخرقواتسع،الثالثةالمائةكانت"لما:الجزرى

منرواهمالضبطالأئمةبعضتصدىالعصر،ذلكفىكانماوأوفروالسنة

.القراءات

،(إسلامابنالقاسمعبيد)أبوواحدكتابفىالقراءاتجمعمعتبرإمامأولفكان

.(1)"السبعةهؤلاءمعقارئاوعشرينخمسةأحسبفيماوجعله

بنالحسينهو:السبعالقراءاتفىكتابًاننهممنأولأنيذكربعضهمأنعلى

.-ArVAسنةلمتوفىْ،الضريرالبغدادىثابتبنعثمان

هناكأنوجدتوالتراجمالضاريخكتبفىالموضوعلهذا"لمتعذدةمراجعتىوبعد

تسلسلهمحسبهناوسأذكرهم"القراءات"،علمفىالتأليففىهؤلاءسبقمن

النقل.فىالعلميةبالأمانةعملاًعليها،اطلعتالتىالمراجعواقعمن،الزمنى

:(ـه9.)تيعمربن1-يحى

المتوفى،يعمربنيحىهو:"القراءات"علمفىفَلأمنأولأنابن"عطيةذكر

:قالحيثهجرية90سنة

.24ص1الثرج(1)
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القراءاتواصولالسبعةالأحرف44

فتجردعمالهبهأمرمروانبنالملكعبدأنفروى:ونقطهالمصحفشكلوأماة

وأمر-،تحزيبهرزاد،فيهوجد،والبصرةالكوفةبينوهىبواسطةالحجاجلذلك

يعمربنيحمى:يعنى-وأكف،بذلكيعمربنويحعى،الحسن-العراقوالىوهو

فيماالناساختلافمنروىمافيهجمع"القراءات"فىكتابَا-بواسطذلكأثر-

كتابهمجاهد""ابنأكفأنإلىطويلاً،رمنَا،ذلكعلىالناسومشى،الخطوافق

-اهـ.(1)""اتلقراها"فى

:(ـه141)تالكوفىتغلببنأبان-2

:وكتابالقراَن"،"معانى:كتابالكبمنله،تغلببن"أبان:النديمقال

.(2)"!القراءات

."الإسلاملعلومالشيعة"تأسيسكتابهفىالصدرحسنالسيدذلكعلىنصكما

هـ(51ء)تسليمانبنمفاتل-3

."القراءات"كنابله

:(ـه495)تالعلاءبنعمروأبو-4

،بالقبولعنهمالقراءاتتلقىعلىالأمةأجمعتالذين،السبعةالأئمةأحدوهو

ومقرئهم.البصرةأهلإمامعمرو""أبووكان

"القراءات")3(.يسمىكتائاذلكفىألفأنهروى

ة(ـه177)تالأكبرالأخفشالمجبدعبدبنالحميدعبد-5

.(4)العربيةوعلومالقراءاتفىكثيرةكتبًاصنفأنهعنهالأصفهانىروى

L.)تالبصرىالعتكىالأعورموسىبنهارون-6 1 A. -1 V:

وجوهبالبصرةسمعمنأول"كان:السجستانىحاتمأبوقال:الجزرىابنقال

الهادىعبدللدكتوروتعريفهتاريخ-القراَنيةالقراءات،27هصنالقرامعلومفىمقدمتانانظر(1)

.بيروتط27صالفضلى

.22.صالنديملابنالفهر!ست(2)

!ال!صيمو*!لإ!و!كاض!ثَلأفتئفنيخ.السابقالمصدر(3،

.348ص،2!الهايةغاية(4)
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54الشعةبالأحرفوصلنهاالسبعةالأنمةاتفراه

الأعور،موسىبنهارون:إسنادهفىفبحثمنها،الشاذوتتبعوألفها،القراءات

.(؟)(القراءمنوكان

v-(ـه183)تالسلمىبشيربنهشيم:

وكتابالتفسير،وكتاب،الفقهفىالسقكتاب:الكتبمن"وله:النديمابنقال

.(2)"القراءات

A-(ـه02ه)تالحضرمىإسحاقبنبعقوب:

منإلىحرفكلونسب،القراَنوجوهاختلافعامةفيهجمع"!الجامعكتابله

به.يقرأ

:(ـه902)تالوافدىوافدبنالرحمنعبد-9

.(3)القراءاتكتاب:مؤلفاتهمن

:(ـه422)تسلامبنالفاسمعبيد:1بو-01

عنه.الكلاموتقدم

:(ـه2هه)تالسجسنانىمحمدبنسهل:حانمأبو-11

"أحسبه:قالحيث"القراءات"علمفىأثفمنأولأنهإلىالجزرىابنذهب

.(4)"القراءاتفىصنفمنأول

بنالقاسمعبيدأبو:هوالقراءاتفىيؤلفمعتبرإمامأوطلأننقلأنهمع

صلام؟!

؟الأرضأهلعلىبهايفتخرونكتبأربعةالبصرة"ولأهل:اَبادىالفيرورقال

:وكتاب،للجاحظ،"الحيوان:وكتاب،""سيبوية:وكناب،للخليل"العيندا:كتاب

+(5)"القراءاتفىحاتمأبى

.طهرانجامعةط284صالفهرست(؟)

.4صه4خالرواةأنباء(2)

.35صالنديملابنالفهر!ست(3)

.32.ص1جالنهايةغاية(4)

.28صالقرآنيةالقراءات(5)
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القراهاتوأصولالسبعةالأحرت46

:(ـه582)تالموفىجبر،بنأحمد-21

مكة،مصر،:منكلفىالخمسةالقراءاتفىكتابًا"جمع:الجزرىابنعنهقال

.(1)"والشام،والكوفة،والبصرة،والمدينة

طالب:أبىبنالمكىالإبانةوفى

:وسماهالقراءاتفىكتابَا-مجاهدابنقبلكان-المقرىْجبيرابنأثف"وقد

.(2)"(الحضرمى)يعقوبالسبعةهؤلاءعلىوراد"الثمانية"كتاب

والآخر:،الخمسالقراءاتفىأحدهما:؟القراءاتفىكتابينجبيرلابنأنهيبدو

أعلم.والثه.الئمانيةفى

هـإ:31.)تالملكىإسحاقبنإسماعيل-13

.(3)القراءاتمنعددَافيهجمع"الجامع"،:سماهالقراءاتفىكتابَاأثف

:(ـه324)تمجاهدبنموسىبنأحمد-41

ضيف.شوقىالدكتوربتحقيقبالقاهرةطبع.السبعةكتابله

:!ه334)الداجونى-15

سماهكتائافَلأهـ.334سنةالمتوفى،الداجونىأحمدبنمحمدالإمام:ومنهم

.(4)رفعجأبىتراءةإليهموأضافالسبعةالأئمةقراءاتفيهجمع،(الثمانية)القراءات

ومختصر،ومنظور،منثوربين،العلمهذافىنأليففىالعلماءلتابعوهكذا

.(القراءات)علمفىالمطبوعةالمؤلفاتفىذلكسنرىكما،ومطول

السند:حيثمنالقراءاتأنواع

ستة:السندحيثمنالقراءاتأنواعأنالجزرىابنالإمامبئن

المتواتر::الأول

ما:مئاله؟مثلهمعنالكذبعلىتواطؤهميمكنلاجمععنجمعرواهماوهو

القراَن.حروففىالغالبوهذا.السبعةعننقلهفىالطرقاتفقت

التجارية.المكتبةط24ص1جالنثر(1)

دمثق.ط51صالابانة(2)

.ةهل!اجتلاط24ص1جالنشر(3)

.77ص2جالنهايةغاية(4)
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74وضوابطهاوحكمهاالقراءاتانوا

المشهور::الئانى

ووافقالعربيةووافقوهكذامثلهعنالضابطالعدلرواهبأنسندهصحماوهو

الأئمةمنغيرهمأوالعشرةأمالسبعةالأئمةعنكانسواء،العثمانيةالمصأحفأحد

يبلغلمأنهإلاالشذوذ،منولا،الغلطمنيعدوهفلمالقراءعندواشتهر،المقبولين

المتواتر.درجة

ومن،بعضدونعنهمالرواةبعضفرواهالسبعةعننقلهفىاختلفما:مثاله

النشروطيبة،للشاطبىوالشاطبية،للدانىالتيسيرالنوعينهذينفىصنفماأشهر

وجوبمعبهمايقرأاللذانهماالنوعانوهذان،الجزرىلابنالعشرالقراءاتفى

منهما.شىءإنكاريجورولااعتقادهما

الصحيح::الثالثالنوع

وهذا.المذكورالاشتهاريشتهرلمأوالربيةأوالرسموخالفسندهصحماوهو

عاصمطريقعنالحاكمأخرجهماذلكمناعتقادهيجبولابهيقرالاالنوع
(حسانوعبفرىخضررنرفعلى)منكئين:فرأقيالنبىأنبكرةأبىعنالجحدرى

أنفسكم(منرسولجاءكمالقدفراءةومنه)عباقرى(،والقافالباءبينألفبزيادة

الفاء.بفتح

الشاذ::الرابع

المهملةبالحاء(ببدنكننجيك)فاليوم:السميفعابنكقراءة،سندهيصحلمماوهو

)خلفك(.كلمةمناللامبفتحاَية(خلفكلمنالتكون

إلهلاالثه:خالقكقدرةعلىدالةعلامةأىاَية(خلفكلمنالتكون:تراءةوفى

ومليكه.شىءكلخالقهو،إلا

و!هواب!لها4وحكهكا!اقلقراا4أنوا

السبع،المتواتروجعلواوشاذ،واَحاد،،متواترة:القراءاتأنالعلماءبعضذكر

فهوبقىوما،الصحابةقراءاتمنيكونماثملعشرها،المتممةالثلاثوالآحاد

منالقراءةكانتسواءالضوابطذلكفىالمعتمد:وقيل.متراترةالعشر:وقيلشاذ،

ينبغىلا:الوجيز""المرشدفىشامةأبوقال.غيرهاأوالعئسر،أو،السغالقراءات

هكذاأنزلتوأنهاالصحةلفظعليهاويطلقالسبعةأحدإلىتعزىقراءةبكليغترأن
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الفراءات1صولوالسبعةالأحرف48

يختصولا،غيرهعنمصنفبنقلهاينفردلاوحينئذ،الضابطذلكفىدخلتإذاإلا

الصحة-عنيخرجهالافذلكالفراءمنغيرهمعننقلتإنبل،عنهمبنقلهاذلك

إلىالمنسوبةن!ف،إليهتنسبمنعلىلاالأوصافتلكاستجماععلىالاعتمادن!ف

السبعةهؤلاءأنغيروالشاذ،عليهالمجمعإلىمنقسمةوغيرهمالسبعةمنقارئكل

فوقعنهمنقلماإلىالنفستركنتراءنهمفىعليهالمجمعالصحيحوكثرةلشهرتهم

غيرهم.عنينقلما

يأتى:ماالصحيحةالقراءةضوابطفى-والقياسْعندهم

لأنفصيحًا،أمأفمحكانسواء:الوجوهمنبوجهللعربيةالقراءةموافقة-1

بالرأى.بالإسنادإليهاوالمصيرفبولهايلزممتبعةسنةالقراءة

فىالصحابةلأناحتمالأ؟ولوالعئمانيةالمصاحفأحدالقراءةتوافقوأن-2

،القراءةلغاتمنعرفواماحسبعلىالرسمفىاجئهدواالعئمانيةالمصاحفكتابة

!6:الفاتحة1الْمُسْتَقِيمَ(العتِرَاطَ،اهْدِنَا:تعالىقولهفىمثلاً)الصراط(فكتبوا

"السين"قراءةلتكون،الأصلهىالتى"السين"عنوعدلوا-بالسينالمبدلة"بالصاد"

،المعروفاللغوىالأصلعلىأتتفقد.وجهمنالرسمخالفتدانةالصراط،

لذلك.محنملةالإشمامتراءةوتكون،فيعتدلان

(ِنيِّدلايَوْم،قالِكِكقراءةهذا،نحومنيكونماالاحتماليةبالموافقةوالمراد

.!4:الفاتحة9

وهى)ملك(فتقرأ،الألفبحذفالمصاحفجميعفىكتبت)مالك(لفظهن!ف

منذلكغيرفىوهكذااحنمالأ،نوافقهوهى)مالك(وتقرأتحقيقَا،الرشهممتوافق

الأمثلة.

و!يغفروالياء،بالتاء"تعلمون"تحقيقًاالرسمالقراءاتاختلافيوافقماومئال

واثباتهحذفهفىوالشكلالنقطعنتجردهيدلمما،ذلكونحو،والنونبالباءلكم"

فىثاقبوفهم،خاصةالهجاءعلمفىعنهماللهرضىللصحابةعظيمفضلعلى

علم.كلتحقيق

ويكفى،المصاحفلجميعموافقةتكونأنالصحيحةالقراءةفىيشترطولا
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94وضوابطهاوحكمهاات5القرااعانو

الباءبإثبات(1)"وبالكتاب"وبالزبرعامرابنكقراءةوذلكبعضها،فىثبتلماالموافقة

الشامى.المصحففىثابتذلكن!ففيهما،

يعتمدمتبعةسنةالقراءةلأنوالإسناد:صحيحةذلكمعالقراءةتكونوأن-3

القراءاتمنقراءةالعربيةأهلينكرماوكثيرًا،الروايةوصحةالنقلسلامةعلىفيها

.اًئيشب!نكارهمالقراءأئمةيحفلولا،اللغةفىلضعفهاأو،القياسعنلخروجها

الثلاثة:الأركاناجتمعتن!ف،الصحيحةالقراءةضوابطهىتلك

العربية.موافقة-1

المصحف.ورسم-2

السند.وصحة-3

وأ،ضعيفةأنهاعليهااطلقكثرأومنهاركناختلومتى،الصحيحةا!لقراءةفهى

باطلة.أو،ثاذة

التىالصحيحةالقراءةتخطئةإلىذلكبعدالنحاةبعضيذهبأنعجبومن

صحةعليهايقيمونالتىالنحويةلقواعدهممخالفتهانجردالضوابطتلكفيهاتتوافر

والنحوية.اللغويةالقواعدعلىحكمَا-الصحيحةالقراءةنجعلأنينبغىف!نه،اللغة

الأصلالأولالمصدرهوالقراَنإذ.القرآنعلىحكمَاالقواعدهذهنجعلأنلا

القراه.إليهاستندفيماوالروايةالنقلصحةعلىيعتمدوالقراَن.اللغةقواعدلاقتباس

ضوابطمنالأولالشرطعلىمعلقَاالجزرىابنفال.اللغةوجوهمنوجهأىعلى

النحو،وجوهمنوجهَابهنريد"بوجه"ولوالضابطفى-فقولنا:الصحيحةالقراءة

إذا،مثلهيضرلااختلافافيهمختلفًاأمعليهمجمعَافصيحًا،أمأفصحأكانسواء

الأعظم،الأصلهوإذ،الصحيحبالاستنادالأئمةوتلقاهوذاعشاعمماالقراءةكانت

يعتبرولممنهمكثيرأوالنحوبعفأهلأنكرهاقراءةمنوكم،الأقوموالركن

أبووقال.(2)كلذوغير!والأرحام"وخففى"و"يأمركم"!بارئكمكإسكان،إنكارهم

فىالأفشىعلىالقراَنحروفمنشىءفىتعمللاالقراء"وأئمة:الدانىعمرو

الكلمتين.فىالبا.بدون،184:عمرانأل(1)

َنوُلَءاَسَتالذِياللهَ،وَائقُوا:ا!باتهذهفىالتفسيركتبوراجع،\ج7هص8"الاتقانانظر(2)

1:الجاثية9(يكْسِبُونَكانوابِمَاتَوفا،لِيَجْزِيَ-[1:الشا.09وَالآليحَام(بِهِ U].لِكَثِيرزَئنَ،ؤكذتلث

.[137:الأنعام9(هُنمًؤاكَرُئيمنِهِدالؤأقَتلنيميِرشفنانِنَ
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القراهاتواصولالسبعةالأحرف05

ثبتتواذا،النقلفىوالأصحالأثرفىالأثبتعلىبل،العربيةفىوالأقيساللغة

قبولهايلزم،متبعةسنةالقراءةلأن،لغةفشواولاعربيةقياسيردهالمالرواية

نأأرى:البيهقىوقال."متبعةسنة"القراءة:لاَهلثابتبنريدوعنإليها،والمصير

ولا،إمامهوالذىالمصحفمخالفةيجورلا،متبعةسنةالحروففىقبلنامناتباع

."اللغةفىسائغاذلكغيركانوان،مشهورةهىالتىالقراءاتمخالفة

:أنواعستةفجعلهاالقراءاتأنواعالعلماءبعضواستخلمس

المتواتر::لأولا

وهذا-منتهاهإلىمثلهمعنالكذبعلىتواطؤهميمكنلاجمعنقلهماوهو

.القراءاتفىالغالبهو

المشهور:.:الثانى

عندواشتهر،والرسمالعربيةووافق،المتواتردرجةيبلغولمسندهصحماوهو

يقرأأنهالشوعهذافىالعلماءوذكر-الشذوذمنولا،الغلطمنيعدوهفلمالقراء

الآحاد::الثالث

المذكور،الاشتهاريشتهرلمأو،العربيةأو،الرسموخالف،سندهصحماوهو

على"متكثينقرأِىًنعالنبىأنبكرأبىعنرُوىماأمثلتهومن،بهيقرألاوهذا

جاءكم"لقدترأ:أنهعباسابنعنرُوىوما.(1)،حسانوعباترىخضررفارف

الفاء.بفتح(2)"أنفسكممنرسول

الشاذ::الرابع

الماضى.بصيغة!4:الفاتحة9الذِينِ(ِمْوَي،مَالِكِكقراءة.سندهيصحلمماوهو

.""يومونصب

:الموضوع:الخامس

.هلْلصألاماوهو

ئرَقْبَعَوخُضرْرفْرَفعَتئنيِئِكُت،بلفظ(76:الرحمنسورةمن)والآيةالحاكمأخرجه(1)

حِسَان(.

.(128:التربةسورةمن)والاَيةالحاكم\خرجه(2)
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95وضوابطهاوحكمهاالقراءاتأنواع

:المدرج:السادس

جناحعليكمالي!عباسابنكقراءة-التفسيروجهعلىالقراءاتفىريدماوهو

"فى:فقرله(؟)(عرفاتمنأفضتمفاذاالحجمواسمفىربكممنفضلاَتبتغواأث

الآية.فىمدرن!تفسير،الحجمواسم

بها.يقرألاالأخيرةالأربعةوالأنجوِاع

القراءةتجورلاالمشهورالمتواترغيروأن.متواترةالسغالقراءاتأنعلىوالجمهور

فىالقراءةتجورلا"المهذب"شرحفى"النووى"قال.غيرهافىولاالصلاةفىبه

جاهل،أوفغالطغيرهفالومن،متواترةليستالشاذةبالقراءةغيرهافىولاالصلاة

بغدادفقهاءاتفقوقدوغيرها،الصلاةفىتراءتهعليهأنكربالشاذوترأخالففلو

يجورلاأنهعلىالمسلمينإجماعالبرعبدابنونقلبالشواذ،قرأمناستتابةعلى

بها.يقرأمنخلفيصلىولابالشواذ،القراءة

المقبولة:القراءةأركان

ثلاثة:وهى،ومقبولةصحيحةتعتبرالتىللقراءةوأركانَاضوابطالعلماءوضع

التواتر.:الأول

احتمالأ.ولوالعثمانيةالمصاحفأحدموافقةالئانى:

.(2)العربيةاللغةأوجهمنوجهموافقة:الثالث

منالكذبعلىتواطؤهمالعادةفىيستحيلجماعةعنجماعةنقلهوفالتواتر:

.(3)منتهاهإلىالسندأول

التىالمصاحفأحدالقراءةتوافقأن:العثمانيةالمصاحفكاأحدبموافقةوالمراد

المختلفة،الإسلاميةالأمصارإلىوأرسلها-عنهاللهرضى-عفانبنعثماننسخها

الأَنْهَارُ(افتْحَتيِرْجَتخات،:تعالىقولهالتوبةسورةفىكثيرابنقراءةكموافقة

الحج.مواس!فىعبارةبدون(198:البقرةسورةمن)والآيةالبخارىأخرجها(1)

للسيرطىالاتقان:القاهرةط91صالجزرىلابنالطلبيينومرشدالمقرئينمنجدانظر:(2)

القارئسراجبهامثى7-6صللصفاقسىالسبعالقراءاتفىالنفعغيث،القاهرةط(1219/1)

.القاهرةط.المتدئ

.ه.صللبغدادىالروايةعلمفىالكفاية(3)
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اتالفراهواصولالسبعةالأحرف25

مكةإلىأرسلالذىللمصحفموافقةف!نها)من(،لفظبزيادة!001:التوبة9

المكرمة.

يوم)مالككقراءة-احتمالأ-المصحفموافقةبيعنىاحتمالأ()ولو:وقوله

المصاحف،جميعفىكتب)مالك(لفظن!ف-بالألف-الفاتحةبسورةيعنى(الدين

كما)مالك(لقراءةومحتملةتحقيقًا،للرسمموافقةوهى)ملك(فتقرأ،الألفبحذف

للاختصار)1(.ألفهحذفتمماذلكونحوو)صالح(،(رE;)منالفاعلاسمفى

منلوجهموافقةالقراءةتكونأن:العربيةاللغةوجوهمنوجهبموافقةوالمراد

دامتما،فيهمختلفَاأم،عليهمجمعًافصيحًا،أمأفصحكانسواءالنحو،وجوه

بخفضحمزةكقراءة،العثمانيةالمصاحفلأحدموافقةالإسناد،صحيحةالقراءة

بهنوُلَءاَستيذَّلااللهَ،وائقُواالنساء:سورةمطلعفىتعالىقولهمن)والأرحام(

َ.وَالأَرْخامَ(

وحذفالجارأعيد(و،الكوفيينمذهبعلى)به(فىالمجرورالضميرعلىعطفًا

صلتها)2(.علىوحثا،للأرحامتعظيفاالقسمعلىجرأو،بهللعلم

هىالقراءةإذ،لغةفشواولا،عربيةقياسيردهالاوصح!القراءةثبتتفمتى

القرآنحروفمنشىءفىتعمللاالقراءةوأئمة:الدانىعمروأبوقال.الحكم

فىوالأصحالأثر،فىالأثبتعلىبل.العربيةفىوالأقيى،اللغةفىالأفشىعلى

متبعةسنةالقراءةلأن،لغةفشوولا،عربيةفياسيردهالمالروايةثبتتواذا،النقل

إليها)3(.والمصيرقبولهايلزم

.(4)(متبعةسنة)القراءة:قال-عنهالثهرضى-ثابتبنريدوعن

مخالفةيجوزلا،متبعةسنةالحروففىفبلنامناتباعأن)أرى:البيهقىقال

ذلكغيركان!انمشهورةهىالتىالقراءاتمخالفةولا،إمامهوالذىالمصحف

.(5)(اللغةفىسائغا

.93-92المقرنبنمنجد(1)

.18هصالبثرفضلاءإتحات(2)

.177صالقطانمناعللشيخالقراَنعلومفىمباحث(3)

سته.فىمنصرربنسعبدأخرجه(4)

.187-177صالقطانللبخالقراَنعلومفىمباحث(5،
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35وضوابطهاوحكمهاالقراءاتنواع4ْ

كافية؟السندصحةهل

القراءةقبولفىالتواتراشتراطإن:فنقول)التواتر(وهوالأولالركنإلىونعود

والمحدثين،الأربعةالمذاهبوفقهاء،الأصوليينمنالعلماء؟جمهوررأىهو

غيرالصحيحبالسندتثبتولا،التواترهوالصحيحةالشروطأنفيرونوالقراء،

.المتوائر)1(

إلىسندهاصحماالصحيحةالقراءة:القيسىطالبأبىبنمكىالشيخوقال

.(2)المصحفخطووافقت،العربيةفىوجههاوساغ!يررالنبى

طيبته:فىقالحيث،الجزرىابنالإمامومنهم،المتأخرينبعضذلكعلىوتبعه

يحوىاحتمالأالرسموكاننحوىوجهوافقمافكل

الأركانالئلاثةفهذهالقرآنهوإسنادَاوصح

(r)السبعةفىأنهلوشذوذهأثبتالركنيختلوحيثما

.(8"بالقرآنالقراَنغيرتسويةإلىيؤدىلأنه،عليهيبوللاضعيفرأىوهو

القراءةقبولفىالتواترالمنجد"داكتابهفى-نفسه-الجزرىابنواشترط

المذكرر)5(.كتابهفىهواشترطهلمامخالفًابذلكفكانالصحيحة

أولفىذكرهالسابقالقراَنتعريفمعيتفقالذىهوالتواتروهو،الشرطهذاأن

بالتواتر.إليناالمنقول:وهو،البحث

به.يقرأولاترآنا،يسمىلابمتواترليسفما

النويرى:الإمامقال

وغيرهم،،والمحدثينالفقهاءلإجماعمخالف،حادثقولالتواتراشتراط)عدم

دفتىبيننقلماهو:-الأربعةالمذاهبأئمةمنالجمهورعند-القراَنلأن

الحاجب،ابنقالوكما،التواتراشترطالحدبهذاقالمنكلمتواترًا،نقلاًالمصحف

.6صال!نفعغيث(1)

دثق./ط،29ص،طالبأبىبنلمكىالقراءاتمعانىعنالابانة(2)

.القاهرةالحلبىط3صالجزرىلابنالعشرالقراءاتفىالنشرطية(3)

.7-6صالنفعغيث(4)

الفرماوى.الحىعبدالدكنوربتحقيقالقاهرةط91صالقراءتينمنجد:راجع(5)
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الفراءاتواصولالسبعةالأحرف45

البر،عبدكابن،جماعاتبذلكصرح،الأربعةالأئمةعندالتواترمنفلابدوحي!ذ

القراء،أجمعذلكوعلى،والأذرعى،والسبكى،والزركشى،والنووى،عطيةوابن

اهـ.0(1)(بعضهموتبعه،مكىإلاالمتأضرينمنيخالفولم

القرآنا،ياقرالمهعابةالهقالمشهودالنا

نذكر،ورواياتهتراءاتهبجميع،الكريمالقرآنلهإتراءكثيرعددالصحابةمناشتهر

منهم:

السابقينوأحد،الراشدينالخلفاءثالث-عنهالثهرضى-عفانبنعثمان-1

.الإسلامإلى

هـ.91المتوفى،المخزومىشهابأبىبنالمغيرة:منهمالكيرونعليهتتلمذ

دخلمنوأول،الراشدينالخلفاءرابع-عنهاللهرضى-طالبأبىبنعلى-2

بالجنة.المبشرينالعشرةوأحد،الصبيانمنالإسلام

من:كلعليهتضلمذ

هـ.73سنةالموفى،السلمىالرحمنعبدأبى)أ(

هـ.سنةالمتوفى،الدؤلىالأسودأبى)ب(

هـ.83المتوفى،ليلىأبىبنالرحمنعبد)ج(

لرسولالوحىباَتُكمن،الصحابةأجلأءمن-عنهالثهرضى-كعببنأبى-3

!ه.حياتهفىحفظهوأتم!عاللّهرسولعلىالقراَنترأ،!الثه

منهم:الكثيرونعنهأخذ

.عباسبناللهعبد(1)

.هريرةأبو)ب(

جميعًا.عنهماللّهرضىكثيرونوغيرهم،السلمىالرحمنعبدأبو)ج(

جمعالذىوهوقيالثهلرسولالوحىكُتابأحد،الأنصارىثابتبنزيد-4

عنهما.الدهرضىو)عثمان(بكر()أبى:الخليفتينعهدفىالقراَن

.6صالثرفضلاهإتحاف(1)
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55التابعينمنالمشهوربن

أرسلهالذىالمصحفمعالمنورةالمدينة(هلإلى(عفانبن)عئمانأوفدهكما

منهم:الكثيرونعليهوتتلمذ،إليهم

.هريرةأبو(1)

.عباسبناللهعبد)ب(

عمر.بناللهعبد)ج(

مالك.بنأنس)د(

إلىالسابقينومنالصحابةأجلاءمن-عنهالثهرضى-مسعودبنالثهعبد-5

يقرأأنأحب))منيم!يو:عنهقال!يو،النبىحياةفىالقرآنحفظأتم،الإسلام

عبد".أمابنقراءةفليقرأ،أنزلكماغفئاالقراَن

منهم:الكثيرونعليهتتلمذ

قيس.بن)أ(علقمة

النخعى.يزيدبنالأسود)ب(

الأجدع.بنمسوق()ج

السلمى.الرحمنعبدأبو)د(

أطيبمنكان،الجليلالصحابى:-عنهاللهرضى-الأشعرىموسىأبو-6

الكريم.بالقراَنصوتَاالناس

عليهتتلمذداود(،اكلمزاميرمنمزمارَاأوتيتالقد:فقالقراءتهفيالنبىسمع

منهم:الكثيرون

المسيب.بنسعيد(1)

الرقاشى.حطان)ب(

.العطاردى)؟(رجاءأبو()ف!

التابعينمنالمشهورين

منهم:،الكريمالقراَنب!تراءكثيرعددالتابعينمناشتهر

.1/144العرفان،1/202للسيهوطىالانقان-ص-1جالر:انظر(1)
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القراءاتوأصولالسبعةالأحرف01

:المنورةالمدينةفى-1

عبدبنوعمر،الزبيربنوعروة،المسيبابنسعيد:المنورةالمدينةفىاشتهر

بنالرحمنوعبد،الزهرىشهفوابن،أسلمبنوزيديسار،بنوسليمانالعزيز،

.الحرثبنومعاذ،هرمز

مكة:فى-2

وعبيد،مليكةأبىوابن،وعكرمة،وطاوسمجاهد،:منكلمكةفىره!شاكما

وغيرهم.،عميربن

:البصرةفى-3

بنويحمى،عاصمبنونصر،العاليةوأبو،القيسعبدبنعامر:البصرةفىكما

وغيرهم.،سينهوابن،الحسنبنوجابر،يعمر

الكوفة:-4

السلمى،الرحمنعبدوأبو،النخعىقيسبنعلقمة:بالكوفةكانكذلك

،ميمونبنوعمرو،شرحبيلبنوعمروجبير،بنوسعيد،النخعىريدبنوالأسود

وغيرهم.،قشىبنوالحارث

:الشامفى-5

سعيدبنوخليدالدرداء،وأبو،المخزومىشهابأبىبنالمغيرة:بالشامكانكما

.(1)وغيرهم-الدرداءأبىصاحب-

فىصارواحتىبها،ويعنونيضبطونها،،للقراءاتقوم-ذلكبعد-تفرغثم

القراءاتإليهمنسبتالذينالأئمةوهم،عنهمويؤخذإليهميرحلأثمةالمجالهذا

ترجمنهم.وسنأنى.العشرأوالسبع

والقراءالقراءات

مذهب:العلمىاصطلاحفىولكنها،اللغةفىفرأمصدر،قراءةجمع:القراءات

.غيرهيخالفمذهبًاالقراءالأئمةمنإمامبهيذهبالقراَنفىالنطقمذاهبمن

الناسأقامواالذينالقراءعهدويرجع،!اللهرسولإلىبأسانيدهاثابتةوهى

(49/1)الكبارالقراءمعرفة:(044-439/1،الجزرىلابنالنهايةغاية:ذلكفىراجع(1)

.(416-415)العرفانمناهل
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75النابعنمنالمش!هوربن

وزيد،على،أبى:منهمبالإقراءاشتهرفقد،الصحابةإلىالتلاوةفىطراثقهمعلى

منكثيرأخذوعنهم،وغيرهم،الأشعرىموسىوأبومسعود،وابن،ثابتبن

.!الثهرسولإلىبسندوكلهمالأمصار،فىوالتابعينالصحابة

سبعة:الصحابةمنالقراَنب!قراءالمشتهرينأنالقراء،داطبقاتفىالذهبىذكروقد

مرسىوأبو،مسعودوابن،الدرداءوأبو،ثابتبنوزيد،وأبى،وعلى،عثمان

وابنهريرةأبو:منهم،الصحابةمنجماعة"أبى"علىترأوقد:قال،الأشعرى

.اَضيأزيدعنعباسابنوأخذ،السائببنالثهوعبدعباس

الأمصار.منمصركلفىالتابعينمنكثيرخلقالصحابةهؤلاءعنوأخذ

العزيز،عبدابنوعمر،وسالم،وعروة،المسيبابن:"!بالمدينةمنهمكان

بنالرحمنوعبد،القارئبمعاذالمعروفالحارثبنومعاذ،يشاربنوعطاءوسليمان

أسلم.بنوزيد،جندبابنومسلم،الزهرىشهابوابن،الأمجرجهرنر

شرحبيل،بنوعمرو،وعبيدةومسروقوالأسرد،،علقمة"بالكوفة،م!هموكان

جبير،بنوسعيد،السلمىالرحمنعبدوأبو،ميمونبنوعمر،قيسبنوالحارث

والشعبى.،والنخعى

السبعةعلىالاقتصارفىوالسببالقراء؟كثرة

غيرهمالقراءةأئمةمنالعلماءاختاروقدعليها،المتفقهىالسبعأولئكتراءات

ويعقوب،المدنىالقعقاعابنيزيدجعفرأبو:وهم،وتواترتقراءتهمصحتثلاثة

القراءاتأصحابهموأولئكوهؤلاء.هشامبنوخلف،الحضرمىإسحاقبن

جبير،وابن،والأعمش،والحسن،اليزيدى:كقراءةفشاذ،عداهاوما*العشر

فيهان!فشواذ.منالمشهورةالسبعحتىالعشرالقراءاتإحدىتخلوولا.وغيرهم

فقدوالا،الثالئةالمانةفىالمتأخرينللعلماءهوإنماالسبعالقراءواختيارأشياءذلكمن

تراءةعلىبالبصرةالمال!ينرأسعلىالناسوكان،كثيرينبعلمهمالموثوقالأئمةكان

وعاصم.حمزةقراءةعلىبالكوفة،ويعقوبعمرو،ابن

نافع،تراءةعلىوبالمدينةكئير،ابنقراءةعلىوبمكةعامر،ابنتراءةعلىوبالشام

مجاهد)؟(بنبكرأبوأثبتالثالثةالمائةرأسعلىكانفلما.السبعةهمهؤلاءوكان

.يعقوباسممنهموحذف،الكسائىاسم

هـ.324سنةتوفى،اققنينمنوكان،الفنهذفى1لفواوممن،العراقأهلمقرئ(1)
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ثم،سلامبنالقاسمعبيدأبو:القراءاتفىصضفمن"أول:السيوطىقال

جعفرأبوثم،قالونصاحبالمالكىإسحاقبنإسماعيلثمالكوفينجبيربنأحمد

بنبكرأبوثم،الدجونىعمربنأحمدبنمحمدبكرأبوثم،الطبرىجريربن

ومرجزَاومنفردًا.جامعًاأنواعهافىبالتأليفوبعدهعصرهفىالناسقامثممجاهد،

الثهعبدأبوالإسلامحافظطبقاتهمصنفوفد،تحصىلاالقراءاتوأئمةومسهبًا،

الجزرى")؟(.ابنالخيرأبوالقراءحافظثم،الذهبى

أبوكتابفىالقراءاتجمعمعتبرإمامأول"التشر":فىالجزرىابنالإماموقال

هؤلاءمعقارئا،وعشرينخمسةبس!حأفيماوجعلهم،سلامبنالقاسمعبيد

بنموسىبنأحمدبكرأبوأثرهفىوكان:قالثم"224"سنةونوفى،السبعة

سنةوترفى،فقطالسبعةهؤلاءقراءاتعلىاقتصرمنأولمجاهدبنالعباس

نألهعلملامنبعضعنبلغنالماالفصلهذافىأطلنالهانما:فالثم،"324!

،رجاهوأبر،عاليةأبو)زبالبصرة"منهموكانهؤلاءعنالنىهىالصحيحةالقراءات

وقتادة.،سيرينوابن،والحسن،يعمربنويحمى،عاصمبنونصرين

بنوخليفة،عثمانصاحب،المخزومىشهابأبىبنالمغيرة"بالشام"منهموكان

الدرداء.أبىعاحبسعد،

عنايةالقراءةبضبطواعتنواقومتجردالأولىالمائةرأسعلىالنابعينعهدوفى

،الأخرىالشريعةبعلومفعلواكماعلمَاوجعلوها،ذلكإلىالحاجةدعتحين،تامة

الألْمةثلتهمالتىالطبقةومنمنهمواشنهر.إليهمويرحلبهميقتدىأثمةوصاروا

بنيزيدجعفرأبو"بالمدينة"منهمفكان،اليومإلىالقراءاتإليهمتنسبالذينالسبعة

بنوحميد،كثيربنالثهعبد"بمكة"منهموكانالرحمنعبدبننافعثم،القعقاع

ثم،الأعمشوسليمانالنجود،أبىبنعاصم"بالكوفةةمنهموكان،العرجقيس

بنوعيسى،إسحاقأبىبنالثهعبد"بالبصرة"منهموكان،الكسائىثم،حمزة

منهموكان،الحضرمىيعقوبثم،الجحدرىوعاصمالعلاء،بنعمرووأبوعمرو،

،الحارثبنيحسىثمالمهاجر،بنالثهعبدبنوإسماعيلعامر،بنالثهعبد"بالشام"

الحضرمى.يزيدبنشريحثم

.73ص"لاتقانا"(1)
%ىتِلقَك!منصَل8!ملنبتشهم!بضتهفإ!ئت!
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ونافع،عمرو،أبو:همالآفاقفىهؤلاءمناشتهرواالذينالسبعةوالأثمة

على،السبعةالأحرفغيروالقراءات،كثير)؟(وابن،عامروابن،والكسالهْى،وعاصم

أثمة،مذاهبالقراءاتلأنبينهما،الوحدةالعددىالتوافقأوهموإن-الآراءأصح

وطرقالنطقوكيفيةاللهجاتفىاختلافومنشأها،الناسبهايقرأإجماعًاباقيةوهى

حرفهوواحدحرففىوجميعها،إلخ...وتخفيف،وترقيق،تفخيممنالأداء

فريش.

بهاالأمرانضهىوقد.لكسبقمانحوعلىذلكبخلاففهىالسبعةالأحرفأما

عهدفىالناسالصحابةفحملوالفساد،الفتنةخشيةوجهالأحرفعليهكانتماإلى

بل،السبعةتقدمكماالمصاحفبهوكتبواقريشحرفهوواحدحرفعلىعثمان

والتيسير)2(،الثاطبيةفىالتىهىالصحيحةالقراءاتأنالجهالمنكثيرعلىغلب

وأقدرَامنهمأجلهومنالقراءأئمةفىأنهمعالسبعةعلىالاقتصارفىوالسبب

فلما-اًدجكثيرًاكانواالأثمةعنالرواةأنهر،السبعةمناكثرعددإلىثلهم

القراءةوتنضبطحفظهيسهلماعلىالمصحفخطيوافقممااقصصرواالهممتقاصرت

والاتفاقالقراءةملازمةفىالعمروطول،والأمانةبالثقةاشنهزمنإلىفشظروا،به

كانمانقلذلكمعيتركواولمواحدًا،إمامًامصركلمنفأرادواعنهالأخذعلى

وأبى،الحضرمىيعقربكقراءةبها،القراءةولاالقراءاتمنهؤلاءغيرالأثمةعليه

وغيرهم.،نصاعبنوشبيهالمدنىجعفر

يؤلفونإذلأنهم.معينعددعلىالاقتصارفىالقراءاتفىالمؤلفونأسهموقد

كانوان،شهرتهمدواعىمنذلكيكونأئمةمنمخصوصعددعلىمقتصرين

علىالتأليفاقشصرالذينهؤلاءأنبعدالناسفيتوهم،اًردقمنهملَّجأغيرهم

.القراءاتفىالمعتبرونالأئمةهمتراءاتهم

.\ج27،73ص"ققانلاا"انظر(1)

\ج6صه8الطبرى"تفسيرعلىتعليقهشاكراحمدالثخوأثبته"الفتح"فىالحجرابننقل(2)

الجزرى.بابنالشهيرالدنياشمسالغيرأبومحمد:بنمحمدبنمحمدهو:الجزرةوابن،ى!اه

والاطبيةهـ-833سنةتوفىالعشر"القراهاتفىالثر8:كتبهاشهرومن،رمانهفىالقرةشيخ

فىالتهانىووجهالمانى"حروسماهبيتا،1172فى"اليسير،كتابفيهافظم،هجرية590سنةالمتوفى

توفى.القراءانمةمنالدانىعمرولأبى"السبعالقراءاتفى"أنتسير،وكتابالمئانى"الشعالقراءات

هجرية.444سنة
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القراءاتواصولالسبعةالأحرف06

كلمناختار،خمسةعلىفاقتصرالقراءاتفىكتابَاالمكىجبرابنصنفوقد

إلىخمسةكانتعثمانأرسلهاالنىالمصاحفلأنذلكعلىاقتصروانماإمامًا،مصر

لمالكن.البحرينإلىومصحفَاالخمسةهذه،سبعةوجهأنه:ويقال.الأمصارهذه

المصاحف،عددمراعاةوغيرهمجاهدابنوأراد-خبرالمصحفينلهذينيسمعلم

قالولذاالعدد،بهمالَّمكقارثيناليمنومصحفالبحرينمصحفمناستبدلوا

وانما.سنةولاأثرفيهليسغيرهمدونالقراءمنسبعةبقراءةالتمسك،أن:العلماء

هؤلاءغيرعنكتبمثلاًمجاهدابنأنفلوفانتشر،بعفالمتأخرينجمعمنهو

متعينةالسبعةهذهليست:العربىبنبكرأبوقاللاشتهروا.إليهمبالإضافةالسبعة

هؤلاءن!ف،ونحوهموالأعمشوشيبةجعفرأبىكقراءةغيرهايجوزلاحتىللجوار

فىليس:حيانأبووقالالقراءأثمةمنواحدغيرقالوكذلك.فوقهمأومثلهم

بنعمروأبوفهذااليسير،النذرإلاالمشهورةالقراءاتمنتبعهومنمجاهدابنكتاب

مجاهدابنكتابفىواقتصر،أسماؤهمساقثمراويًا،عشرسبعةعنهاشنهرالعلاء

السوسىعلىيقتصرفكيف،.أنفسعشرةاليزدىعنواشتهر،الزبيدىعلى

،والإتقانالضبطفىمثتركونالجميعلأنغيرهما،علىمزيةلهماوليس،والدورى

.(؟)العلمنقضمنقضىماإلاسببًالهذاأعرفولا:قاللأخذ.افىوالاشتراك

ط8!لو"ألط

+أ
-أ-،

"أ
ص!تب!ق

++

يول
.\ج80،81ص"الاتقان،انظر(1)
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ورول!العشرةالأنمة

لهرواتهمالعشرةالأئمة

61

:(1)المدنىنافع-1

)أصفهان(منأصله،الليثىنعيمأبىبنالرحمنعبدبننافع،رويمأبو:هو

الليثى(.شعوببنجعونة)ىمولوهو

.عصرهفىالقراءةأئمةأحد،دعابةوفيه،الوجهوسيم،الخلقةحسنكان

وعبد،القعقاعبنيزيدجعفرأبو:منهم،التابعينمنسبعينعلىالقراءةتلقى

الهذلى.جندببنومسلم،القاضىنصاحبنوشبيههرمز،بنالرحمن

عياشبناللهوعبد،عباسبناللّهوعبد،هريرةأبىعلىالقراءةهؤلاءتلقىوقد

.!الثهرسولعنكعب(بن)ابىعنأخذواوهؤلاء،المخزومىربيعةأبىابن

ومائة.وستينتعسنةالمنورةبالمدينة)نافع(توفى

نلامبذه:

بنوالليث،!نأبنمالكالإمام:منهم،كثيرونخلقنافععنالقراءةأخذلقد

جمار.وسليمان،وردانبنوعيسىالعلاء،بنعمرووأبوسعيد،

:اثنانعتالرواةوأشهر

.قالون-1

.ورش-2

له،لقبو)قالون(الصمد،عبدبنعيسىبنوردانبنمينابنعيسىهو:قالون

كان:البغدادىمحمدأبوقال،المنورةالمدينةقارئكان،قراءتهلجودة)نافع(بهلقبه

سمعه.القراَنعليهفرءف!ذا،البوقيسمعلا،الصممشديدأى)قالون(

.(2)المأمونالخليفةعهدفىوماثتينعشرينسنةالمنورةبالمدينةتُوفى

(92-1/90)للذهبىالكبارالقراءمعرفة(1/112)الجزرىلابنالنشر:الترجمةفىراجع(1)

r/8)للزركلىوالأعلام 18 -Y IV).

النسقهذاعلىالأنمةهؤلاءوترتبب(5/297)للزركلىوالأعلام(2/225)الزاهرةالنجوم(2)

البلادحسبعلىكانإمماالنريبهذاولعلالاطبىالاماممنهمالقراءاتعلماءلبعضاتباعهوإكا

أعلم.واللهوهكذا،مكةثم.العاصمةرهىالمدينةقارئكانلأنهبنافعاو.دبففيهاكانواالتى

http://www.al-maktabeh.com



القراءاتواصولالشعةالأحرف26

لقب)ورش(سعيد،أباويكنى،المصرىاللهعبدبنسعيدبنعثمانهرورش:

بياضه.لشدةبه

فىالمصريةبالديارالإتراءرياسةإليهانتهت،الصوتحسن،القراءةجيدكان

منارع.فيهاينارعهلا،زمانه

.(1)ةنسوثمانينسبععنومائةوتسعينسبعسنةتوفى

كثير:ابن-2

ولدالمكىهرمزبنفيروربنراذانبنالدهعبدبنعمربنكثيربنالثهعبد:هو

السائببنالثهعبد،السائبأبىعنالقراءةوتلفى،وأربعينخمسسنةبمكة

كعب،بن(بىعلى.عباسابنمولىو)درباس(.المكىجبيربنومجاهدالمخزومى

وقرأ،عباسبنالثهوعبد،السائبابنعلىمجاهدوقرأ،الخطاببنوعمر

ثابت.بنوريد،كعببن(بىعلىعباسابنوترأ،عباسابنعلى)درباس(

علىفرءواقد-عنهماللهرضى-عمر،ثابتبنوزيد،كعببنأبىمنوكل

رحمه-توفى!الثهبرسرلالسندومتصلة،متواترةكثيرابنفقراءةفيالثهرسول

ومائة.عشرينسنةبمكة-تعالىالله

نلامبذه:

عنه:روىمنوأشهركثير،ابنعنأخذلقد

البزى-1

قنبل-2

واسم،بزةأبىبننافعبناللهعبدبناللهعبدبنمحمدبنأحمدهوالبزى:

أبىبنالسائبيدعلىأسلم)همذان(أهلمنالأصلرسىفا)بشار(بزةأبى

المخزومى.السائب

إمامًاكان،كثيرابنتراءةروىمناكبروهو،ومائةسبعينسنةبمكةالبزىولد

مؤذنوكان،بمكةالإقراءمشيخةإليهانتهتمتقنًا،ضابطا،محققًا،،القراءةفى

.الحرامالمسجد

سنة.ثمانينعنوماثتينخمسينسنةتُوفى

.(1/366)الأعلام(502/1)النهايةغاية(1)
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1Yورول!العنسرةالأنمة

بالولاء.المخزومىسعيدبنخالدبنمحمدبنالرحمنعبدبنمحمدهوقنيل:

إليهانتهتالقراءةفىإمامًاكان،القنابلةلهميقالقوممنكانلأنهبقنيلولقب

الأقطار.جميعمنالناسإليهورحلبالحجارالإتراءمشيخة

.(1)ةنسوتسعينستعنومائتينونسعينإحدىسنةبمكةتُوفى

:البصرى)2(عمروأبو-3

اسمه:وقيلالبصرى،والتميمى،المازنىالعريانبنعماربنالعلاءبنربان:هو

ومقرئها.البصرةإمامكان)يحيى(

والعربية،بالقراَنالناسأعلمالعلاءبنعمروأبو)كان:الجزرئابنالإمامقال

.(والدين،والأمانةوالثقةوالصدق

فقرأ،والمدينةمكةإلىأبيهمعتوجهثم،بالبصرةونشأ،سبعينسنةبمكةولد

وعاصمكثير،بنالثهوعبد،نعيمأبىبنونافع،نصاحبنوشيبةجعفر،أبىعلى

بنوأبى،الخطابابنعمرعلىالعاليةأبوقرأوفد،العاليةوأبىالنجود،أبىبن

عول.اللّهرسولعلىقرءواوجميعهم،عباسبنالدّوعبد،ثابتبنوزيد،كعب

ومائة.وخمسينأربعسنةبالكوفةنعالى-الثهرحمهنُوفى-

:(3)تلاميذه

المغيرةبنالمباركبنيحيى:أشهرهممنكثير،عددعمروأبىعنالقراءةتلقى

من:كلأخذهـوعنه202سنةالمتوفى،اليزيدى

.الدورى-1

السوسى.-2

الدورى،عدىبنصهبانبنالعزيزعبدبنعمربنحفصهو:الدورى

ببغداد.موضعور(iا)إلىنسبة:والدورى،البغدادى،النحوى،الأردى

بعلمهالناسانتفعضابطا،ثقة،وقتهفىالإتراءوشيخعصرهفىالقراءةإمامكان

ومال!ين)4(.وأربعينستسنةتُوفىحتى،الآفاقسائرفى

.(193/1،الأعلام119/1النهايةغاية(1)

(Y)(7/62)الأعلام،(11/120النثر.

.(2/291)الأعلام،(1/134)الثر(3)

بالأهوار.مدينةسوس"8إىنسبة(4)
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السوسى)!(الجارود،بنإسماعيلبنالثهعبدبنزيادبنصالحهوالسوسى:

ثقة.محررآ،ضابطا،مقرئَاكان،شعيبأبووكنيئه

.(2)التسعينفاربوقد،ومادًينوستينإحدىسنةبالرقةتوفى

:الشامى)3(مجامربنالثهعبد-4

منعمرو،بأبىالمكنى،اليحصبىربيعةبنتميمبنيزيدبنعامربنالثهعبد:هو

التابعين.

ابن)كان:الجزرىابنعنهقال،الشامأهلإماموكان،الهجرةمنثمانسنةولد

كثيرةسنينالأموىبالجامعالمسلمينأمشهيرآ،وعالماجليلاً،وتابعيًاكبيرَا،إمامًاعامر

المؤمنين.أميروهوبهيأتمفكان-عنهاللهرضى-العزيزعبدبنعمرأيامفى

علىالناسفأجمع،بدمشقالإقراءومشيخة،والقضاهالإمامةبير3لهوجمع

المسلمين.أفاضلهمالذينالأولالصدروهم،بالقبولتلقمِهاوعلىقراءته

المخزومى،المغيرةبنعمربنالدهوعبد،شهابأبىبنالمغيرةعنإلقراءةتلقى

محر.الثهرسولعن،عفانبنعثمانعنالدرداء،وأبى

ومائة.عشرةثمانىسنةبدمشق-تعالىاللهرحمه-توفى

:تلاميذه

عامر:ابنقراءةروىمنوأشهر

1-هشام

ذكوانابن-2

الوليد.أبووكنيته،ىق!ئ!مدلاالسلمىميسرةبننصيربنعماربنهشامهو:هشام

ومقرئهم،وخطيبهمدمشقأهلعالموكان،ومائةوخمسينثلاثسنةولد

والعدالة.والضبطالثقةمع،ومفتيهم،ومحدثهم

.(4)ومائتينوأربعينخمسسنةالمحرماَخرتوفى

.(3/276)الأعلام،(1/134)الثر(1)

.(3/276)العلام،(1/134)الثر(2)

.(ran/4)الأعلام(1/144)النشر(1/67)الكبارالقراءمعرفة:نرجمتهفىراجع(3)

.(1/142)الثر،القاهرةط؟06صاجالكبارالقراءمعرفة(4،
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عمر،بنذكوانبنبشير:ويقالبشر-بنأحمدبناللهعبدهو:ذكوانابن

عمرو.أبايكنى،الدمشقى،القرشى

بعدالإقراءمشيخةإليهانتهت،موىالأالجامعلهامأم،بالشامالإقراءشيخكان

.(تميمبن)أيوب

.(1)ومائتينوأربعيناثنتينسنةبدمشق-تعالىاللهرحمه-توفى

:الكوفى)2(عاصم-5

الله،عبدأبيهاسموقيل-الجيموضمالشونبفتح-النجودأبىبنعاصم:هو

التابعين.منوهوبكرأباويكنىالنجود،أبووكنيته

بعديالكوفةالإقراءرثاسةإليهانتهتالذىالإمامهوعاصمكان:الجزرىابنقال

بينجمع،الآفاقشتىمنللقراءةالناسإليهورحل،السلمىالرحمنعبدأبى

.بالقرآنصوتًاالناسأحسنوكان،والتحريروالإتقانوالتجويدالفصاحة

الأسدى،حبيشبنورر،السلمىاللهعبدبنالرحمنعبدأبىعنالقراءةتلقى

وترأمسعود،بنالثهعبدعلىالثلاثةهؤلاءوقرأ،الشيبانىإلياسبنسعدعمروأبى

أبىبنوعلىعفانبنعئمانعلىحبيشبنوررالسلمىالرحمنعبدأبىمنكل

طالب.

الثهرضى-ثابتبنوريدكعببنأبىعلىالسلمىالرحمنعبدأبوقرأكما

.-جميعَاعنهم

صهور،الثهرسولمنالقراءةتلقواوجميعهم

.(3)ومائةوعشرينسبعسنةبالكوفة-تعالىالثهرحمه-عاصمتوفى

نلامبذه:

عاصم:عنالرواةوأشهر

شعبة.-)

حفص.-2

.(Inn/4)الأعلام404/1النهابة)1(غابة

.(4/12)الاعلام،(1/155)الجزرىلابنالثر(1/73)الكبارالقراءمعرفة:ترجمتهراجع(2)

.(242)الأعلام(156/1)الثرانظر:(3)
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أبووكنيته،الكوفىالنهشلىالأسدىالحناطسالمبنعياشبنشعبةهو:ث!عبة

حُجةعاملأ،عالماكبيرًا،علمًاإمامًاكان،الهجرةمنوتسعينخمسسنةولدبكر،

السائب.بنعطاءوعلى،مرةمنكثرعاصمعلىالقراَنعرض،السنةأئمةكبارمن

ولد،الكوفىالأسدىداوودأبىبنالمغيرةبنسليمانبنحفصهوحفص:

بغدادبينتردد،عاصمبقراءةعاصمأصحابأعلموكان،الهجرةمنتسعينسنة

الكريم.القرآنالناسيقرئوهوومكة

ضابط.ثبتثقةالقراءةفىهو:الذهبىعنهقال

.(1)الصحيحعلىهجريةومائةثمانينسنةتوفى

الكوفى)2(:حمزة-6

r'4وا،السبعةالأئمةأحد،الكوفىإسماعيلبنعمارةبنحبيببنحمزة:هو

تعالى،الثهبكتابقيمًا،حجةثقةوكان"!عاصمبعدبالكوفةالقراءةفىالناس

تعالى.هّللقانئاخاشعًا،عابدًا،للحديثحافظا،بالفرائضعارفًا،آمجو

القراءةتلقى،التابعينمنفهوالصحابةبعضوأدرك،الهجرةمنثمانينسنةولد

ومحمد،السبيعىالثهعبدبنعمروإسحاقوأبى،أعينبنحمرانحمزةأبىعلى

اللهعبدرأبى،اليامىمصرفبنطلحةمحمدوأبى،يعلىأبىبنالرحمنعبدبن

طالب.أبىبنعلىبنالحسينبنالعابدينزيدبنالباقرمحمدابنالصادقجعفر

رسولعنمسعودبناللهوعبد،طالبأبىبنعلىإلىسندهايئئهىحمزةفقراءة

.!الثه

فىمدينة،بحلوانومائةوخمسينستسنة-تعالىالثهرحمه-حمزةتوفى

.العراقسواداَخر

نلامبذه:

خلف-1

خلاد-2

.(2/291)الاعلام(1/25)النهايةفابة(156/1)النثر(1)

(1/166،العشرالقرا.اتفىالنشر(93/1)للذهبىالكبارالقراهمعرفة:ترجمتفىراجع(2)

30)الاعلام A/ r).
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67ورول!العشرةالأنمة

سنةولدمحمد،أبووكنيتهالبغدادىالأسدىثعلببنهشامبنخلفهوخلف:

سنين.عشرابنوهوالقراَنوحفظ،ومالْةخمسين

فاضلاً.عابدَاكان:الدارفطنىعنهقال

بنالرحمنوعبدعيسىبنسليمعنعرضًاالقراءةأخذعالما،راهدآثقةكانكما

الأنصارى.أوسبنمسعدؤيدأبىوعن،حمزةعنحماد

ذلك.سيأتىكما،العشرةالأثمةمنفيعدبها،انفردلهْراءةلنفسهاختاروقد

ببغداد)؟(.ومال!ينوعشرينتسعسنةالآخرةجمادىفىتوفى

سنةولد،عيسرأبووكنيته،الكوفىالصيرفىالشيبانىخالدبنخلادهوخلاد:

عنعيسىبنسليمعنعرضناالقراءةوأخذ-ومائةثلاثينسنةوقيل-عشرةتسع

ضابطامجودًا،محققًا،عارلهاثقةكانكما،وأجلهمأصحابهأضبطمنوكان،حمزة

بنوعلىالقصار،علىبنوابراهيم،الحلوانىيزيدبنأحمدالقراءةعنهأخذمتقنًا،

وغيرهم.الطبرىالحسين

وماثتين"2(.عشرينسنةتوفى

الكوفى)3(:الكسائى-7

بقُلو،الحسنبأبىالمكنىالنحوىعثمانبناللهعبدبنحمزةبنعلى:هو

كساء.فىأحرملأنهبالكسائى

بالنحرالناسأعلمكان:أمورالكسائىفىاجتمعت:الأنبارىبنبكرأبوعنهقال

فيجمعهمعندهيكثرونفكانوا،القراَنفىالناسوأوحد،الغريبفىوأوحدهم

عنهويضبطونيسمعونوهم،اَخرهإلىأولهمنالقراَنويتلوكرسىعلىويجلس

.والمبادئالمفاطعحنى

علىينطقملكَاكأن،تكلمأوالقراَنقرأإذاالكسائىكانالعلما.:بعضوقال

.(2/036)العلام،(8/322)بغدادتاريخ(1/272)النهايةغاية(1)

.(2/256)الأعلام،(1/165)الجزرىلابنالثر(2)

الأعلام،(1/172)الجزرىلابنالثر،(1/001)الكبارالقرا.معرفة:نرجمتهفىراجع(3)

(5/94).
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ترجمته،تقدمتالذىالزياتحبيببنحمزة:منهمكئيرخلقعلىالقراءةتلقى

؟عياشبنبكروأبىالنجود،أبىبنرعاصم،ليلىأبىبنالرحمنعبدبنومحمد

نافعالإمامشيخنصاحبنشيبةعنجعفربنواسماعيل،عاصمالإمامتلاميذأحد

!ه.الدهبرسولالسندمتصلواوكلهم.المدنى

وماثة.وثمانينتسعسنةالكسائىتوفى

نلاميذه:

:اثنانعنهروىمنأشهر

الليث-1

الدورىحفص-2

ًلَجأمنوهو،الحارثأبووكنيف،البغدادىالمرورىخالدبنالليثهو:الليث

أربعينسنةتوفىلهامحققًاللقراءةضابطاحافظا،ثقةكان،الكسالْىأصحاب

ومال!بن)"(.

لأنهالعلاء،بنعمروأبىترجمةفىعليهالكلامتقدمفقد:الدورىحفصوأما

الكسانى.وعنعنهروى

:(2)المدنىجعفر1بو-8

ومنالعشرةالقراءأحد،جعفرأبووكنيته،المدنىالمخزومىالقعقاعبنيزيد:هو

بناللّهوعبد،ربيعةأبىبنعياشبنهُّللاعبدمولاهعلىالقراَنعرض،التابعين

وابنهريرةأبوأرْهلو،كعببن(بىعلىالئلاثةهؤلاءوقرأ،هريرةوأبى،عباس

.!عالثهرسولعلىقرأواوكلهم،اَضيأثابتبنزيدعلىعباس

الأصح.علىومائةثلاثينسنة-تعالىالثهرحمه-توفى

نلامبذه:

جعفر:أبىعنروىمنوأشهر

.وردانبنعيسى-1

جمار.بنسليمان-2

.36صالقاضىللثيخورواتهم،ةر!فلاالقراءتاريخ(1/172)الكبارالقراءمعرفة(1)

.(YID/9)الأعلام(1/178،النشر(1/95َ06)الكبارالقراءمعرفةترجمتهفىراجع(2)

http://www.al-maktabeh.com



69ورول!العشرةالأنمة

قدماءمنالحارثأبووكنيته،المدنىوردانبنعيسىهو:وردانبنعيسى

جعفرأبىعلىالقراَنعرضجعفر،أبىعلىالقراءةفىأصحابهومننافعأصحاب

نافع.علىعرضثم،وشيبة

إماموهوالإسنادفىشاركهوقدوقدمائهمنافعأصحابجُلةمنهو:الدانىقال

ضابط.محققوراوحاذقمقرئ

حدودفىتوفىعمر،بنومحمد،ن;!وجعفربنإسماعيلالقراَنعليهوعرض

.(1)ومائةالستين

تشديدمعوالزاىبالجيم-جماربنمسلمبنمحمدبنسليمانهو:جمارابن

الربيع.أبووكنيته،المدنىالزهرى-الميم

أبىبحرفوأقرأ،نافععلىعرضثم،وشيبةجعفرأبىعلىعرضًاالقراءةروى

جليل،مقرئوهو.مهرانبنوقتيبةجعفربنإسماعيلعليهعرضثم،ونافعجعفر

.(2)ومائةسبعينسنةبعدتوفىجعفر،وأبىنافعالقراءةفىمقصود،نبيلوضابط

البصرى:يعقوب-9

البصرى،الحضرمىإسحاقأبىبنالثهعبدبنزيدبنإسحاقبنيعقوب:هو

إليهاننهتصالخا،عالماثقةكبيرَاإمامَاوكان،العشرةالأئمةأحدمحمد،أبووكنيته

رأيتمنأعلمهو:السجستانىحاتمأبوقالالعلاء،بنعمروأبىبعدالقراءةرثاسة

الناسوأروى،النحوومذاهب،ومذاهبهوعللهالقراءاتفىوالاخلافبالحروف

الفقهاء.وحديثالقراَنلحروف

وأبى،شرنفةبنوشهاب،المزنىسليمانبنسلامالمنذرأبىعلىالقراءةأخذ

العطار.حيانبنجعفرالأشهبوأبى،ميمونبنمهديحمى

قي.الثهرسولعنالأشعرىموسىبأبىسندهايتصللاهؤلاءوتراءة

وماثتين.خمسسنةالحجةذىفىتوفى

:تلاميذه

:يعقوبتلاميذوأشهر

.(1/179)الجزرىلابنالثر(93/1)للذهبىالبهارالقراءممرفة(1)

.39صوروانهمالعشرالقراءتاريخ(1/179)النثر(2)
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.ىس!ر-1

.2-روخ

منوهو،اللهعبدأبووكنيف،البصرىاللؤلؤىالمتوكلبنمحمدهو:رويس

بالضبطمشهورماهرالقراءةفىوامامحاذقمقرئوهو،يعقوبأصحابأفضل

.والإتقان

.(1)ومائتينوثلاثينثمانسنةبالبعرةتوفى

كان،الحسنأبووكنيته،النحوىالبصرىالهذلىالمؤمنعبدبنروحهوروح:

وأوثقهم.يعقوبأصحابأجلًمن

.(2)ومائتينوثلاثينخمسأوأربعشةتوفى

العاشر)3(:خلف-01

باعتبارهترجمنهتقدمتالذى،البغدادىالبزارهشامبنخلف:العاشرالإمام

رواته:وأشهربهااشتهرقراءةلنفسهاختاروفد،حمزةعنراويًا

إسحاق-1

درلسا-2

البغدادىثمالمرورىاللهعبدبنعثمانبنإبراهيمبنإسحاقهو:إسحاق

اختيارهخلفعلىترأ،اختيارهفىخلفَاراوىوهو،يعقوبأبووكنيته،الوراق

.بعدهبهوقام

وانلهاضابطافيهانقةبالقراءةقيفاإسحاقوكان،مسلمبنالوليدعلىأيضًاوقرأ

خلف.اختيارإلاالقراءاتمنيعرفلاكان

بنوالحسن،النقاشعمرأبىبنالثهعبدبنومحمدإسحاقمحمدابنهعليهوترأ

شنبوذ.وابن،الثقفىموسىبنوعلى،البرصاطىعثمان

.(4)ومائتينوثمانينستسنةنوفى

.(1/186)ال!نشر(1/177)الكبارالقراءمعرفة(1)

.(Inv/1)الخشر(1/175)الكبارالقراءمعرفة،2)

.31صالفرةالقراءناريخ،(1/191)النشر:ترجمتفىانظر(3)

.4هصالضرةالقراءتاريخ،(1/191)الجزرىلابنالثر(4)
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16وروالعشرةالأنمة

علىقرأالحسنأبووكنيته،SCIالبغدالحدادالكريمعبدبنإدرشىهوإدرشى:

ثقة،متقنإماموهوالشمونىحبيببنمحمدوعلى،واختيارهروايتهالبزارخلف

بنأحمدالقراءةعنهروى-بدرجةالثقةوفوق-ثقةهو:فقالالدارقطنىعنهسُئل

بنومحمد،الخاقانىاللهعبدبنوموسىشنبوذ،بنأحمدبنومحمدمجاهد،

المطوعى،سعيدبنوالحسن،النقاشبكروأبو،بويانبنوأحمد،البخارىإسحاق

الرارى.اللهعبدبنومحمد

.(1)ةنسوتسعينثلاثعنوماثثينوتسعيناثنينسنةتوفى

الأئمةقراءةأنيتبينورواتهمالألْمةهؤلاءترجمةفىبيانهسبقماخلالمن

.!الثهبرعولالسندومتصلة،صحيحةورواتهمالعشرة

ثم

A
ة

أ+إلل!+aطt!ال!+ءب

ص!ئب!ق

ثعثدين

.4هصالعرةالقرا.تاريخ،(1/166)الثر(1)
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الثشرةالأئمةتواترقرا،ات

فالمتواتر،(1)الكذبعلىنواطؤهمالعادةيسنحيلجماعةنقلهو:تقدمكماالتواتر

وقوعأوالكذبعلىوتوافقهمتواطؤهمالعادةيستحيلجماعةيرويهماالأخبارمن

ويكون.منتهاهإلىالسندمبدأمنكذلكجماعةعنواتفاكامصادفةمنهمالكذب

وجدإذاإلاالتواترينحققفلاسماعأومشاهدمنالحسنمنهالأخيرةالطبقةمستند

فىالعددفقدهافلو.نهايتهإلىالسندبدءمنالطبقاتكلفىذكربماالموصوفالعدد

العلم.يفيدوالمشواترالتواتر،انتفىالسندطبقاتمنطبقة

اللّهرسولعنالصحابةمعظمرواهاقدلأنهالألْمةقراءاتفىمتحققالمعنىوهذا

الأداء،أئمةوهؤلاءهؤلاءومن،التابعينوأتباعالتابعونالصحابةعنورواها.!

الععمورجميعفىوعددًاكئرةيحصونلاأممعنهموروا!االإقراء،وشيوخه

إلاالأمصار،منمصرولاالعصور،منعصرولا،الأمممنأمةتخللموالأجيال

وقتناإلىلغيرهوينقلهاالأثمةهؤلاءتراءاتيروىمنالغفيروالحجمالكئرةمنوفيه

هذا.

قسم:أفسامثلاثةالى-وعدمهالتواترحيثمن-القراءاتالعلماهفسئموقد

السبعة.الأئمةقراءاتوهوالعلماء،بينعليهخلافولا،تواترهعلىمتفق

أبو،الثلاثةالائمةتراءاتوهومتوانرأنهالمشهوروالصحيح،فيهمخئلفوقسم

علىرادماوهو،شذوذهعلىمتفقوقسم،العاشروخلف،ويعقوب،جعفر

.(2)العشرة

منها:كثبرةالعشرةالأئمةفراءاتنواترعلىوالأدلة

بجميعكلهالقراَنثبثوقد،وأجزاؤهالقراَنأبعاضالقراءاتهذهإنأولأ:

ثبوتضرورة،التواتربطريقثابتًامنهجزءكلفيكون.التواتربطريقوأجزائهأبعاضه

وقراءة،القراَنمنبعضبالصاددالصراط"لفظتراءات:فمثلأ،الكلبثبوتالأجزاء

منهإليناوصلتالذىالطريقإذ.متواترةالقراءتينفكلتا،منهاَخربعضالسين

.القاهرةط05صللبغدادىالروايةعلمفىالكفاية(1)

الحسبنى.ا!هدط7صالثرفضلاءإتحات(2)
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73العشرةنمةiاتراءاتتوأنر

كلفيكون،الأخرىالفراءةمنهإليناوصلتالذىالطريقنفسهوالقراءنينإحدى

ورودهماوطريق-الأخرىدونمتواترةالقراءتينإحدىإنقلنالودرالا.قرآنامنهما

دونالأخرىعلىالمتساويتينلإحدىوترجيحَاباطلأتحكمًاذلكلكان-واحدة

انتفىإذاأنهعلى.المطلوبوهومتواترتينالقراءتانتكونفحينئذ،باطلوهـومرجح

القراَنعنالتواتروانتفاء،منهجزءبانتفاءالكلانتفاءضرورةكلهالقراَنعنالتراتر

ثبوتوهونفيضهوثبتالقراءاتبعضعنالتواترانتفاءإليهأدىمافبطل،باطل

.المطلوبوهوالجميعفىالتواتر

يفيدالحديثوهذاأحرفسبعةعلىالقراَنإنزالع!مرر:اللهرسولعنتواترلُانيَا:

عدامانسخعلىالدليلدلوقد،السبعةالأحرفعلىالقراَنبإترالرالقطعالعلم

بثبوتها.القطععلىالقراءاتهذهفبقيت.العشرالقراءات

جميعفىالمسلمونأجمعوقد:القرطبىالإمامقال:الإسلامعلماءنصوصثالئًا:

.القراءاتمنوراوهرووهفيماالأئمةهؤلاءعنيصحماعلىالاعتمادعلىالأمصار

منبنالدهوعدماوحصلالصوابعلىالإجماعواستمرمصنفاتذلكفىوكتبوا

الطبرى،جريركابنالمحققونوالفضلاءالمتقدمونالأئمةهذاوعلى،الكتابحفظ

وغيرهما)؟(.الطيبأبىبنبكرأبىوالقاضى

التىالسبعالقراءات:السبكىابنالعلامةوقال،الجزرىابنالمحققالإماموقال

وتراءة،يعقوبوتراءة،جعفرأبىقراءةهىالتىوالثلاث.الشاطبىعليهااقتدى

العشرةمنواحدبهانفردحرفوكل،بالضرورةالدينمنمعلومةمتواترةخلف

ذلكمنشىءفىيكابرلايهصالثهرسولعلىمنزلأنهبالضرورةالدينمنمعلوم

هىبل.بالرراياتقرأمنعلىمقصورَانرلكمنشىءتواتروليس،جاهلإلا

ولو،اللهرسولمحمدًاوأناللهإلاإلهلاأنأشهد:يقولمسلمكلعندمنواترة

دثهيدينأنوحقهمسلمكلوحظحرفًاالقراَنمنيحفظلاجلفًاعاميًاذلكمعكان

ولاالظنونتتطرقلاباليقينمعلوممتواترذكرهمابأننفسهوتجزموتعالىتبارك

.(2)ـها.أعلمتعالىوالثه.منهشىءإلىالارتياب

المصرية.الكتبدارط1/46القراَنلأحكامالجامع(1)

المصرية.الكتبدارط46/1القراَنلأحكامالجامع(2)
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القراءاتفىالأصليةالطرقببان

بويانابنطريقىمننشيطفأبو.عنهوالحلوانىنشيطأبىطريقىمن"قالون"

مهرانأبىابنطريقمنوالحلوانى.فعنهعنهالأشعثبنبكرأبىعنوالقزار

فعنه.عنهمحمدبنوجعفر

إسماعيلطريقىمنفالأزرق.عنهوالأصبهانىالأزرىَطريقىمن"!ورض

عنعنهوالمطوعىجعفرابنطريقمنوالأصبهانى.فعفعفسيفوابنالنحاس

فعنه.أصحابه

النقاشطريقىمنربيعةفأبو-عنهالحبابوابنربيعةأبىطريقىمن"البزى"

عنهعمربنالواحدوعبدصالحابنطريقىمنالحبابوابن.فعنهعنهبنانوابن

فعنه.

الفرجأبىالقاضىطريقىمنشنبوذوابنمجاهدابنطريقىمن"قنبل"

فعنه.عنهوالشطوى

منالزعراءفأبوعنه-المهملةبالحاء-نرحوابنالزعراءأبىطريقىمن"الدورى"

والمطوعىبلالأبىابنطريقمنفرحوابن،فعنهعنهوالمعدلمجاهدابنطريقى

فعف.عنه

الثهعبدطريقىمنجريرفابن.عنهجمهوروابنجريرابنطريقمن"السوسى"

عبدانطريقىمنالشذائىطريقىمنجمهوروابن،فعنهعنهحبث!وبنالحسينابن

فعنه.عنهوالجمال

فعنه،عنهوالشذائىعلىبنزيدطريقىمنوالدجوانى

النقاشطريقىمنفالأخفش.عنهوا!صورىالأخفشطريقىمن"ذكوان"ابن

فعنه.عنهوالمطوعىالرملىطريقىمنوالصورى،فعنهعنهالأحزموابن

طريقىصاَدمفابنعنهالعليمىويحىآدمبنيحعىطريقىمن"شعبةبكر!أبو

أبىعنوالررارخلعابنطريقمنوالعليمى،هن!عفعنهحمدونوأبىشعيب

فعنه.عنهالواسطى

أبىطريقىمنفعبيدعنهالصباحبنعمروالصباحبنعبيدطريقمن"حفمى"

طريقىمنوعمرو،فعنهعنهالأشنانىعنهاشمأبىبنطاهروأبىىمث!اهلاالحسن

فعنه.عنهوررعانالفيل
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إدرشىعنأربعتهموالمطعىصالحوابنمقسموابنعثمانابنطريقمن"خلف"

عنه.

خلاد.عنأربعتهموالطلحىوالورانالهشيموابنشاذانبنطرقمن"خلاد"

منيحىوابن،عنهعاصمبنوسلمةيحىبنمحمدطريقىمن"الحارث"أبو

فعنه.عنهوالفرحثعلبطريقىمنوسلمة،فعنهعنهوالقنيطرىالبطىطريق

الجندىابنطريقعنهالضريرعثمانوأبىالنصبىجعفرطريقىمنالدورى"لا

فعنه.عنهالشذائىهاشمأبىابنطريقمنعثمانوأبو،فعنهعنهديزويهوابن

أصحابهماعنجعفربنالثهوعبدشاذانبنالفضلطريقىمن"وردانبن"عيسى

.هارونوابنشبيبابنطريقىمنفالفضل.عنه

فعنه.عنهوالحامىالحنبلىطريقىمناللهوهبةعنه

عنهجعفرابنإسماعيلعنوالدورىالهاشمىأيوبأبىطريقمنالجماز""ابن

طريقىمنوالدورى،فعنهعنهالجمالوالأزرقرزينابنطريقمنفالهاشمى؟فعف

فعنه.عنهنهشلوابنالمهملةبالحاءالتفاحابن

والجوهرىمقسموابن،الطيبوأبى-المعجمةبالخاءالنخاسطرقمن!روب!"

عنه.التمارعنأربعتهم

وحمزة،المعدلطريقىمنوهبفابن،عنهوالزبيروهبابنطريقىمن"روح"

فعنه.عنهحبشانوابنشنبوذ،بنغلامطريقىمنوالزبير،فعنهعنهعلىبن

ومن،فعنهعنهعمرابنعنشاذانبنوبكرالسوسنجردىطريقمن"إسحاق"

عنه.والبرصاطىنفسهإسحاقبنمحمدطريقى

انتهى.عنهالأربعةوالقطيعىبويانوابنوالمطوعىالشطىطرقمن"إدريس،

الطيبة.فىالطرقهذهأصحابالجزرىابنالإمامذكروقد

.يعقوبإلىكذانافعمن...الترتيبعلىرمزهمجعلت)ن(

النسقهذاعلىظغشثخذرست...فضقنصعكلمحطىهورأبجد

قارىْكلبهيعرفرمزًاورواتهم-خلفاعداما-العشرللقراءالناظمجعل)ش(

الحرف-أحرفثلاثةمنمكونةمنهاكلمةكل.كلماتتسعفىوذلك-راوِوكل
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السابقالترتيبعلىراوييهمنلكلرمزانالأخيرانوالحرفان-للقارىْرمزالأرل

.يعقوببرمزمحتهيَانافعبرمزمبتدثًاالنظمفى

لورض.والجيملقالونوالباء،لنافعفالألف)أبج(:الأولىالكلمة

لقنبل.والزاى،للبزىوالهاء،كثيرلابنفالدال)دهز(:الئانيةالكلمة

للسوسى.والياى،للدورىوالطاء،عمرولأبىفالحاء()حطى:الثالثةالكلمة

.ذكوانلابنوالميم،لهشامواللام،عامرلابنفالكاف)كلم(،:الرابعةوالكلمة

لحفص.والعين،لثسعبةوالصاد،لعاصمفالنون)نصع(:الخامسةالكلمة

لخلاد.والقاف،لخلفوالضاد،لحمزةالفاء)فضق(:السادسةالكلمة

.للدورىوالتاء،الحارثلأبىوالسين،للكسائىالراء()رست:السابعةالكلمة

جمار.لابنوالذال،وردانلابنوالخاء،جعفرلأبىالثاء)تخذ(:الثامنةالكلمة

وقوله:روحوالشين،للرويسوالغين،ليعقوبالظاء)ظغش(:الناسعةالكلمة

الترتيب.منالنظامهذاعلىأى:النسقهذاعلى

الكلمية.الرمورعلىالكلاموسيأتى،الحرفيةالرمورتسمىالرموروهذه

ينفرد.لملأنهخلفعنيرد.رمزولافاصلوالواو)ن!

اللفظفيذكرالحررفىالشاطبىالإمامنهجعلىالطيبةفىالناظمسار)ش(

القراءةبينفاصلةبالواوىتْايثمالسابقةبرمورهمقراءةيذكرثم:فيهالمختلفالقراَنى

إلىأضف.فيهاالالتباسويقعالمسائلتخلطلئلابعد،ستذكرالتىوالقراءةالمتقدمة

منعَاورواتهمالتسعةالقراءأخذفلما،اًفرحوعشرونثمانيةالهجائيةالحروفأنذلك

الواوإلايبقلمحرفواحدولكل،حرفقارئلكلوجعلحرفاوعشرونسبعة

"سورةفىكقوله،اللبسأمنإذاعنهيستغ!ىوقدالخلافأحرفبينللفصلفجعلت

قدللفصلبهايؤتىالتىالواووهذه.إلخ.اًعمكرها.حقد.ذاغنىفذلكالنساء"

منتكونوقد،إلخ.يشركواوعماخلف:8يونس"سورةفى:كقولهرائدةتكون

لفظفىتكونوقد،وسمخفضهم"رفع""المائدة"سورةفىقولهنحوالكلمةبنية

إلخ..يقبلولاكنزمدىلغولاالبقرةفىقولهنحوالقراَن

تذكيرهايجورالهجائيةالحروفجميعلأنفاصلةيقلولمفاصللفظالناظموذكر

هكذا::وكتبتهاكمبتهالسين.تقولوتأنيثها.
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إلخ.يرد.خاصرمزالعاشرلخلفيجعللمأجلهامنالتىالعلةالناظمبينثم

القراءباقىدونبهاينفردقراءةلهليسلأنهخاصرمزلهيجعللمخلفَاأنويعئ

وأالكوفيينالقراءأحدتراءةتكونوأنتعدلاتراءتهبلخاصرمزلهيجعلحتى

الحرفيينفىإلاالكوفيينتراءةتخالفلمخلففراءةإنالعلماء:قالرواتهمأحد

كقراءةخلفقرأهاأهلكناها(قريةعلى،وحرامالأنبياءسورةفىكقولهالأول

.وغيرهحفص

ذرىلفظترأذرى(كوكبكأنها،الزجاجة:النورسورةفىنعالىقوله:الئانى

.وغيرهحفصكقراءة

وتارة-ا!ثروهولحمزةتارةموفقفكانتولما:الطيبةشرحفىالناظمابنقال

.ىتْايسكماحدةعلىرمزَاكلمعلهجعللشعبةوتارة،للكسائى

ومعوحفع،شعبةومعهما،والكسائىحمزةرمزفىداخلاًجعلهولذلك

انتهى.قريبًا.بيانهسيأتىكماالكوفيين

يروىالأصوللدىلأررق...فهولورشرمزجاءوحيث)ن(

إذنفالطريقانورشاسميت...!انكقالونوالأصبهانى

الأصولفىيكونأنإماالجيموهوبورضالخاصالرمزفيهجاءموضعكل)ض(

كقوله:خاصةالأزرقطريقمنورشبهفالمرادالأصولفىكانن!ف،الفرضفىأو

قراءةتكونوحينئذ.إلخجلا.أبدللوىالفتحذىوخلف،كلمةمنالهمزنينفى

الثانىالبيتمنالأولوالشطرالأولالبصِتمنطوقهوهذا؟قالونكقراءةالأصبهانى

الطريقينمنورشئابهالمرادكانالفرشفىالرمزجاءإذاأنهالمفهوممنويؤخذ

جد.قرية:البقرةسورةفىكقولهوالأصبهانىالأررق

بهفالمرادالصريحباسمهورشَاذكرإذاأنه،إلخ.اَثروسميت!ان:قولهومعنى

.الأصولفىومثاله،الفرشفىأمالأصرلفىذلككانسراءالطريقينمنورض

ورش(.القطعهمز)وقبلالقراَنأمفىقوله

الإقراءشيوخمنوكان،المصرىالمدنىعمروبنيوسفيعقوبأبوهووالأزرق

وتلقى،الآخرةالدارإلىورشانتقالبعدمصرفىبالإتراءقام.والتحقيقالضبطمع

يذكرلمولهذا،الأندلسوأهلوالمغاربةالمصريونعليهاواتفق،بالقبولروايتهالناس
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llرماثتينأربعينسنةالأررقوتوفىغيرها،حررهفىالشاطبىولاتيسيرهفىىان

تقريبَا.

كانبكرأباويكنىالأصبهانىسعيدبنالرحيمعبدبنمحمدهووالأصبهانى

ورشأصحابعلىفقرأليتلقاهامصرإلىورحلفيها،مبررًاورشروايةمتقنًا

الناسوتلقاهاالعراقفىقرأمنأولفكانبغدادإلىرجعثمأصحابهوأصحاب

طريقه.منإلاورشروايةيعرفونيكادونلأعنهجميعَا

بيانمنالناظمنرغأنوبعدهذا،ومادّينوتسعينستسنةبغدادفىوتوفى

:فقالالكلميةالرموربيانفىأخذالحرفيةالرمور

والتاسع.ثالثهمبصريهم.ونافعثامنفمدنى"ن"

الترتيبفىالقراءثامنهوالذىجعفروأبونافعبهفالمرادنىالمدذكرإذا!ش"

ياءفيحذفالناظميضطروقدبها،لإقامتها!عاللهرسولمدينةإلىونسبَا.المتقدم

مدن".sويقولالنسب

الترتيبفىالقراءثالثهوالذىالعلاءبنعمروبهفالمرادالبصرىذكروإذا

الباءبفتحوهى.منهاكانالأنهماللبصرةونسبًاأيضًاتاسعهمهوالذىويعقوبالسابق

بصر.فيقولالنظملضرورةالنسبياءالناظميحذفوقد.وكسرها

شفا.لهممهمبغيرىوهم.كفىوالرمزالكوففىوخلف)ن(

كما،والكسائىوحمزةعاصم:همالذينالكوفيينفىداخلىخلفًاأنيعنى"ش"

إلخ..فعاصمكوفةمنثلاثة:قولهفىذلكسبق

تراءةأوقراءتهمعنتخرجلاقراءتهإلىنظرَاالكوفيينسلكفىالمصنفونظمه

ف!ذا"كفى"،لفظمعهموخلفالثلاثةالكوفيينرمزأنبينثم-تقدمكماأحدهم

!ينفعالرومسورةفىكقولهوخلفوالكسائىوحمزةعاصمبهفالمراداللفظهذاذكر

كفى.إحسانَاوحسنَاالأحقافوفى.إلخكفى"

علىدالأاللفظهذاذكرف!ذا.عاصمدونلهؤلاءرمز"شفا"لفظأنذكرثم

فىوقولهشفا"،الكلفىالياءذواتأمللاالإمالةفىكقولهوخلفوالكسائىحمزة

شفا".معاسكناوحرك"شدد-والليسعا-النعامسررة

وشعبة.وخلفشعبةمع،صحبهثمصحبوحفصوهم"ن"
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اَتىرضاعليهممعحمزة.فتىوبزاروحمزةصفا

ثوىفقلتاسعمعوثا!ن.روىالكسائىمعوخلف

لفظحفصومعهموخلفوالكسائىحمزة-الثلاثةهؤلاءرمزأنيعنى"ش"

المذكورينللثلاثةرمزصحبةلفظإنثمالمذكورينهؤلاءعلىدلذكرف!ذا"صحب"

وخلفَاوالكساثىحمزةصحبةمدلولفيكون،شعبةومعهموخلفوالكسائىحمزة

وشعبة.

"فتى"،لفظوالبزاروخلفحمزةوأن"صفا"،لفظوشعبةخلفرمزأنذكرثم

"روى"،لفظوالكسائىخلفرمزوأن"رضا"،لفظالكسائىوعلىحمزةرمزوأن

!ثوى".لفظتاسعهموهوويعقوبالأئمةثامنوهوجعفرأبىرمزوأن

سما.والبصرىوالملكوالمدنى.خمىوبصرىمداومدن"ن"

رمزوأن،"!حمىلفظ-ويعقوبعمروأبووهو-البصرىرمزأنيعنى"ش"

جعفروأبانافعًامدلولهكاناللفظهذاذكرف!ذا"سما،،لفظوالبصرىوالمكىىالمدن

.ويعقوبعمرووأباكئيروابن

والمدنى.شامهموعمحرم:مدنىحقوبصرمك"ن"

وأبىكثيرابنعلىدلذكرف!ذا،حق"،لفظوالبصرىالمكىرمزأنيعنى!ش"

وأن،جعفرأباونافغاكثيروابنفيكونداحرم"لفظالمكىرمزوأن-ويعقوبعمر

ونافعًاعامرابنلاعم"مدلولفيكونوالمدنىعامرابنوهوالشامىرمز!عم"لفظ

جعفر.وأبا

الرمزويجىءوشامكوف.كنزومكثالثوحبر"ن"

المعنىاتضاحعندقيدهعن.أغنىوبلفظوبعدثبل

كنزلفظ!ان-كثيروابن-عمرأبووهو-الثالثالإمامحبرلفظى!عي"ش"

ويجىءقولهومعنىعامر،وابنوخلفوالكسائىوحمزةعاصمالكوفيين"مرموز

اكلسورةقولهحرفىوهوفبلهمجيئهفمئال-بعدهيجىءوتارة-القرآنلفظقبل

سورةفىلهْولهكلمىوهوقبلهمجيئهومثالكالزمر،،الدينلكنشدد!ثمرعمران

ضمرضوان:فولهحرفىوهوبعدهمجيئهومثال،،رؤوفحمى"وصحبهالبقرة
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صحب:مطلقًاركرياهمزوحدث:قولهكلمىوهوبعدهمجيئهومثال،صفالكسر

.عمراناكلفىوكلاهما

بلفظيسنغنىقدأنهمعناه-المعنىانضاحعندقيدهعنأغنىوبلفظ:وقوله

وأتشديد،أوتخفيفأوفصرمنبحكمهاتقييدهاعنالمواضعبعضىفىالقراءة

بالقراءةالتلفظوكان"اللبس"وأمنالمراداتضحإذاوهذا.ذلكغيرإلىإثباتحذف

.أقسامعلىالطيبةفىهناجاءوقدتقييدها.عنومغنيَاعليهادالأ

القراءةمنهتفهمبقيديقيدهاأندونالقراءتينب!حدىيبفظأن:الأولالقسم

وسكونالضاءبفتحالقراءةهذهيقيدفلمشفا.بعدومعاتقتلوهملا:كقولهالأخرى

القراءةلفهمتالقيودبهذهقيدهاأنهولو-الأخرىالتاءوضموقصرهاالقاف

.الأخرىالقراءةشهرةعلىاعمادًايفعللمولكفالقيودهذهضدمنالأخرى

طهسورةفىكقولهالأخرىويفيدالقراءتينب!حدىيلفظأن:الئانىالقسم

.دم"فاجزميخافة

فىكقولهإحداهماقيودبعضويذكر،اًعمبالقراءئينيلفظأن:الثالثالقسم

:"نونهمعيقضيا"ويقضىطهسورة

سورةفىكقولهمضهمالواحدةتقييدغيرمناَعمبالقراءتينيلفظأن:الرابعالقسم

أقل:"عظموأخرهاشفاعن!قلالأنبياء

مد.وهمزوالجزمكالحذف.ضدعنبضدهاواكتفى"ن"

لقيدضدمالقراءتينإحدىقيدوكان-تراءتانالقراَنىاللفظفىكانإذا"ش"

عنبذلكويستغنىقيدهامعإحداهمابذكرالقراءتينبيانفىيكتفىف!نه،الأخرى

سماهممنيقرأوحينئذ-رخَالاعلىيدلالضدينأحدفإن-الأخرىالقراءةذكره

سورةفىكقولهبضدهاعنهمسكتمنويقرأذكرها،التىبالقراءةالقراءمن

بالمديقرؤهحاذرونلفظأنبهذاأفادمنالخلفلىكفىامددوحاذرون:الشعراء

اللفظيقرءونهؤلاءغيرأنمنهفيفهممنالحلفلىكفىامددبقولهلهمالمرمور

أشبهه.ماكلهذاعلىويقاسالمدضدلأنهبالقصرالمذكور

كانتف!ذا'Aاضدأحدهماوإنوالإثباتالحذفذكرفيكماوالقصرالمدومثل

وبالعكس.بالإثباتالأخرىكانتبالحذفالقراءتينإحدى
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رد.:قولهالإثباتمعنىوفى

كماينعكسلاولكنهالرفعفضدهالجزمهذاومثل.ح:قولهالحذفمعنىوفى

سيأتى.

التسكينفضدهوالتحريكوبالعكسالهمزعدمفضدهالهمزذكرماومثل

وبالعكس،التوحيدضدهوالجمع،وبالعكسالتنوينعدمفضدهوالتنوين،والعكس

للفاعلوالبناء،وبالعكسالتأنيثضدهوالتذكير،وبالعكسالخطابضدهوالغيب

تعالى.اللهشاءإنمواضعهفىكلههذاأمئلةوسيأتى،وبالعكسللمفعولالبناءضده

الفتح.كذاكللإسكانوهوفتحفهوالتحريكومطلق"ن"

التحريكذكرإذا"ش،فتحةولضمللياءكالنرنأخوةلخفضوالنصبللكسر

سورةفىكقوله،الفتحبهالمرادكانالكسرأوبالضمتحريكَابكونهمقيدغيرمطلقَا

نأهذامنويفهم،لخفضدزدأبًا"لفظهمزح!فاأىعلا"حرك!دأبايوسف

وأالضممنقيدمافالمرادالكسرأوبالضمتحريكًابكونهمقيذاذكرإذاالتحريك

ليقطعلام:الحجفىوقوله.بالضمحركافاضممخلقالشعراء:فىكقولهالكسر،

بالكسر.حركت

للإسكانفيكون،للإسكانضدهالتحريكإن"ل!سكان"وهو:قولهومعنى

.بالإسكانغيرهقراءةكانتبالتحريككذاحرففىفلانقراءةأنذكرف!ذا.ضده

.الهمزةب!سكانحفصغيرتراءةتكونفحينئذعلا،حركودأبا،السابقكقوله

فىكقولهبالفتحغيرهتراءةكانتبالإسكانكذاحرففىفلانقراءةذكرراذا

قراءةفتكونويعقوبلحمزةأخفىياءسكنأىظبا،فىسكنأخفى،السجدةسورة

الياء.بفتحغيرهما

ولضاد-سبقكماالفتحبهيرادالذىهو-المطلقالتحريكأنوالخلاصة

فضدهالمطلقالإسكانذكركلماأنهالعكسومعنى-عكسيًاطردًاالمطلقالإسكان

المطلق.التحريك

لهما-التمشيلسبقوقدالكسر-أوبالضمتحريكًابكونهالمقيدالتحريكوأما

وأبالضمالشحريكذكرإذاأنهبمعنى.اَسكعلاطردًاولكنأيضَاالإسكانفضده

ضدهيكونلاالإسكانذكرواذا-طردًامعنىوهذا،الإسكانضدهكانالكسر

وأماعكسَالا:معنىوهذا،سبقكماالقحضدهبلالكسرأوبالضمالتحريك
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الكسر.أوالضممنبهقيدمافضدهالكسرأوالضمإسكانبكونهالمقيدالإسكان

يعنىحدا،كمأسكنضمه"جبلا"فىالقراءاتبيانعنديى""سورةفىقولهنحو

فىقولهونحوالباء،بضمغيرهماتراءةفتكونعمرووأبىعامرلابنالباءضمأسكن

الراءكسرويكونويعنىحقالكسروسكون"أرنا،،فىالقراءاتذكرفىالبقرةسورة

الراء.بكسرغيرهمقراءةلتكونوالبصريينكثيرابنتراءةأرنىأرنا،لفظىفى

وقد-وعكسَاطردًاالكسرضدالفتحأنللكسر"الفتح"كذلك:قولهومعنى

غيرهقراءةتكونبالفتحكذاحرففىفلانقراءةأنذكرفإذا-معناهاعرفت

فىفلانتراءةأنذكرواذا.رجلفافتحهالدينوإن:عمراناكلفىكقوله.بالكسر

مطلعواكسر:القدرسورةفىقولهنحوبالفتحغيرهتراءةتكونبالكسركذاحرف

طردًاللخفضضدالنصبأنمعناه:أخوةلخ!والنصب؟وقوله:روىلامه

فىفلانتراءةأنبينفإذاتضاد،أخوةبينهمافالأخوةالكسر،معكالفتحوعكسًا

ظبا.نصبأرجلكم:المائدةفىكقوله،بالخفغىغيرهتراءةكانتبالنصبكذاحرف

إلخ.

كعَولهبالنصبغيرهفقراءةبالجربالخففأوكذاالحرففىفلانتراءةأنبينواذا

بالفتحوأرادفورا،اجرروطاغوت:المائدةفىوقوله.اخفضتحتها:التوبةفى

يكونأنف!ماالإعرابحركتىالجرأووالخفضوبالنصبالبناء،حركتىوالكسر

بناءحركتافيهاالمختلفالكلمةفىكانفإذاالإعرابحركةأوالبناءحركةفىالخلاف

عد،ضممقامالحزافىكقولهبالضمأمرالبناءحركةفىالخلافكانفإن،واعراب

القتالفىكقولهالكسرأونصغا،افتحوهخاتم،اًضيأالأحزابفىكقولهالفتحأو

البقرةفىكقولهبالرفعأمرالإعرابحركةفىالخلافكانوانصحب"فاكسر!أسرار

وأ،إلخ.الرفعانصبقولوفى،مريمفىكقولهالصبأو،"*اارفع"يقول

وطاغوت،المائدةفىوقوله،إلخاخفضا،قوم:الذارياتفىكقولهالجرأوالخفضى

إلخ..فورااجرر

فىقولهمثلفىجلية،الإعرابوحركةالبناءحركةبينالتفرقةفائدةوتظهر

يريدكانولوالميمحركةلاالتاءحركةالمرادأنهمنهيعلمإذ،افتحوهخائم،الأحزاب

انصبوه.لقالالمينمحركة

طرذاضدانفهماللنونضدوالياءللياءضدالنونأنمعناهللياء،كالنون:وكونه
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كقوله.بالياءغيرهقراءةكانتبالنونكذاحرفهفىفلانأنذكرفإذاوعكسَا.

طفوله،بالنونغيرهقراءةتكونبالياءفلانقراءةأنذكرواذاظبا"،نرن"يجمعكم

غنى.عنبياءنوفيهم

فىبالضميقرأفلانَاأنذكرف!ذاالفتحضدهالضمأنمعناه،فتحةولضم،وقوله

إذاالفتحأنبمعنىعكس"ضم"،كقولهبالفتحغيرهتراءةكانتالقرآنمنكذاحرف

وأطلقاارداللنصبكالرفع"ن":قالتقدمكماالكسربلالضمضدهيكونلاذكر

حققا.وغيبًاوتذكيرَارفعَا

الرفعضدالنصبأنهناذكرللضمضدالفتحأنالسابقالبيتفىذكرلما"ش"

asحرففىبالرفعيقرأفلانًاأنذكرف!ذا I-isحتىكقولهبالنصبغيرهتراءةنت"

ألا".ارفعيقول

بالنصب.غيرهنراءةكذاحرففىوبالرفعالفتحةمعللضمراجع"اطردا"وقول

ومعنى،عكسبلاالطردوجهعلىالرفعضدوالنصبالضمضدالفتحأنومعناه

ضدهكأنالرفعذكروكلما،الفتحضدهنْاكالضمذكركلماأنهالاضطرادالطرد

النصب.

سبق،كماالكسربلالضمضدهيكونلاذكرإذاالفنحأنمعناهعكسولهولنا"بلا

.نقدمكماالجرأوالخففىبلالرفعضدهيكرنذكرإذاالنصبوكذلك

معالمطلقالححريكوهووينعكسيطردقسم؟قسمانالأضدادأنوالحاصل

الجر.أوالخفضمعوالنصبالكسرمعوالفتح،المطلقالإسكان

وهوينعكسولايطردوقسم،رخَالاعلىدلأحدهماذكرفإذاالياء،معوالنون

ذكرإذاولكنالفصحضدهكانالضمذكرف!ذا،النصبمعوالرفع،الفسحمعالضم

ذكرإذاولكنالنصبفضدهالرفعذكرواذاالكسر،بلالضمضدهيكونلاالفتح

وقدهذاواضحَا.كلهذلكبيانسبقكماالخفضبلالرفعضدهيكونلاالنصب

ضدهيكونفحينئذ،َشالكسربضمكلهيبطئى.كقولهالكسرضمبكونهالضميفيد

الضم.ضدهفيكون،ضمهالكسرويعكفوا:كقولهالكسريفيدوقدالكسر،

ضدهفيكونرفعًاثانيَاانصبكلمة:كقولهالرفعنصببكونهالنصبيقيدوقد

وهكذا.الرفع

هىالتىالثلاثالأحوالهذهأنمعناهحققا،وغيبًاوتذكيرآرفعَاوأطلقا.وقوله
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يقيدهاأنغيرمنمطلقةفيهاهىالتىالكلماتيذكرقدوالغيبوالتذكيرالرفع

أضدادها.لاالمرادةهىأنهاإطلاقهمنفيعلم،غيبأوتذكيرأو،برفع

بينفيهاالخلافويكونفيها،المختلفالقراَنيةالكلمةيذكرقدأنهذلكوبيان

الرواةأوالقراءمنلفلانتقرأأنهايبينأنيريدوهو،وضدهالرفعبيندائرةالقراء

الرفع،يقصدأنهالإطلاقهذامنفيعلمبالرفعمقيدةغيرمطلقةفيذكرها،بالرفع

صحب".أربع"وأولىالنورفىكقوله

وهووالتأنيثالتذكيربيندائرًافيهاالخلافويكونفيهاالمختلفالكلمةيذكروقد

أنهالإطلاقهذامنفيعلممطلقةفيذكرهابالتذكير،لفلانتقرأبأنهايخبرأنيريد

شفا.يخفىولا-الحاقةفىكقولهالتذكيريقجد

والخطابالغيببيندائرًافيهاالخلافويكون،الخلافذاتالكلمةيذكروقد

أنهالإطلاقهذامنفيعلممطلقةفيذكرها.بالغيبلفلانتقرأبأنهاالإخباريزيدوهو

سورةفىالئلاثةالناظمجمعوقد،ُزحويؤثروا:الأعلىفىكقولهالغيبيقصد

.روىفىيفتحصفالرابعيعلمواإذخالصة:قولهفىالأعراف

بأحدهمايقيدهاولموأطلقهاوضدهالرفعتحتملكانتإذاالكلمةأن:والخلاصة

والتأنيثالتذكيرتحتملالكلمةكانتىاذا.الرفعيريدأنهعلىدليلاَلهاإطلافهكان

والخطابالغيبتحتملكانتلهراذاالضذكير،بيدأنهعلىدليلاَهذاكانوأطلقها

الغيب.يريدأنهعلىدليلاًذلككانوأطلقها

واللهبصفتها،مقرونةبحكمةمقيدةإلاالكلمةيذكرلمأنهالناظمسلكوقد

:قال.أعلم

وكليعنى"ش"طالبكلاستحضرليستهل...الشاطبىفيهاتبعتذاوكل"ن"

وذلك،الأمانىحرركتابهفىالشاطبىأثرفيهاقتفيتالسابقالاصطلاحمنذكرتهما

سبحانهوالثه.مسائلهتحصيل،الفنهذاتواعداستحضارطالبكلعلىليسهل

الموفق.وتعالى

عزيزةطرلهافيهاجمعت...وجيزةأرجورةوهذه"ن"

الخمسةالبحوروأحدالشعرأنواعمننوعوهو،الرجزمنأفعولة:رجورة)"ش"

،الألفاظمختصرةوجيزةمراتست"مستفعلن"بيتكلوأجزاء،المشهورةعشر

جليلة:وعزيزةواصطلاحًا،لغةمعناهاوتقدم،طريقجمعوالطرق،المعانىوافية
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الرجز،بحرمننظمتها-الطيبةوهى-المنظومةهذهأى.الفائدةعظيمة،القدر

المقدارالجليلةوروايتهمالقراءطرقفيهاجمعت،المعانىكثيرة،الألفاظقليلةوهى

الفاثدة.الكبيرة

كملتقدبهبلالأمانىحررعلى...فضلتقدإنهاولا"أقول"ن"

الصابرالزاهدالورعالتقىالإمامنظماللاميةالقصيدةهىالأمانىحرر"ض"

لرواياتهالمتقنينعلومهفىالمبرزينالقرآنأعلامكبارأحد.الشاطبىفيرهبنالقاسم

الأقطار.جميعفىالأمصارأهلمؤلفاتهمانتفعالذين؟وطرقه

فىوطريقهمورواياتهمالسبعةالأئمةتراءاتبيانعلىالقصيدةهذهاشتملت

مطلعوجمال،ديباجةوحسن،سبكوجودة،أسلوبورصانة،لفظعذوبة

تعليل.وحسن،ثوجيهوسمو،معنىوروعة،ومقطع

الإمامقصيدةفاقتالنشر""طيبةهذهقصيدتىأنأدعىلاإننى:الناظميقول

تواضح-الحقيقةفى-وهذا،بتلككملتهذهإنأترلبلالأمانى""حررالشاطبة

القراءاتمنتفمنتقدفالطيبةوالا-الصلفعنبنفسهوبعد-الناظممن

:فالولذلك.الشاطبيةفىليسماوالمسائلوالأوجه-والطرقوالروايات

التحريرسوىضعفهوضعف...التيسيرمعفيهلماحوت"ن"

مئلاهأىمثلهمثلضعفهوضعف-مثلهالثمىءضعف"ش"

عمروأبىل!مامالتيسيركتابفىوماالشاطبيةفىماجمعتالطيبةأن:والمعنى

الكتابينفىماضعفضعفجمعتبل:والطرقوالرواياتالقراءاتمنالدانى

شرحهفىالناظمأبانقد.التحريرسوى:قوله.ذلكمنوأكثرحوتبلالمذكورين

والتحقيق.الإتقانمنفيهاماغيرأى

امتارتماسوىالتيسيرفىماضعفضعفعلىاشحملتالطيبةأنيعنى.انتهى

شرحهفىالنويرىوقالالأسلوبواتقانالعباراتوتحريرالألفاظتحقيقمنبه

ولمالكتابينفىماحوتأى،حوتترلهعليهدلمقدرمنمستثنىالتحرير""سوى

تحره،لمأى،بهنقصتف!نها.الإشكالوهوالتحريربدلسوىبشىءعنهماتنقص

وأللمنقولالمخالفةالمشكلةالمواضعإلاأصلابشىءالكتابينعنتنقصلمأنهايعنى

بدلطعنهاإنماالحقيقةففىفيها:المراضعوحررتبها،نقصتالطيبةهذهن!فلطرقها

.هذهبهتنقصحتىفيهمايوجدلممسألةكلفى.التحريرفنفسوالا:التحرير
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غيرفيهمعيبولاالئاعر:قولمنقريبوهو،الكماليرجبالحقيقةفىوهذا

.تصرفوبعضباختصاروانتهىالكتائبقراعمنفلرلبهن،سيوفهمأن

المواضعبهوالمراد"عليه"بدلتقديرهمحذوفًامضافاالناظمكلامفىأنوتوضيحه

طريقهما.عنوالشاطبةالدانىفيهاخرجالتىوالأوجهالمشكلة

عنهماتنقصولمعليهماورادتالكتابينفىماجمع!الطيبةأنالمعنىفيكون

مكانفىوالدانىالشاطبىذكرهاالتىمحررةالغيرالضعيفةالأوجههذهإلاماشيئًا

وتحقيقهاالمسائلبتحريروعنيتالأوجههذهأغفلتالطيبةن!ف:عنهوبدلأالتحرير

الكتابينفىماجمعتالطيبةأنالمعنىفيكون.طريقهماعن.الأوجههذهعنبدلأ

ذكرهاالتىمحررةالغيرالضعيفةالأوجههذهإلاشيتاعشهماتنقصولمعليهماورادت

وعنيتالأوجههذهأغفلتالطيبةف!ذا،عنهوبدلأالتحريرمكانفىوالدانىالشاطبى

الأوجه.هذهعنبدلأوتحقيقهاالمساثلنحرير

عنتنقصلمالطيبةإن:قالفكأنه،كمالهيعتبربلنقصَايعدلاهذاأنولاشك

الأشياء.هذهلضعفحقهافىكمالأالطيبةمنحذقهايعتبرالتىالأشياءإلاالكتابين

له.مبررلاوتعقيد،إليهداعىلابعيدتكلفكلهوهذا،التحقيقعنوبعدها

غيروهذهتقديره.محذوفلمبتدأخبرغبربمعنىاسم"سرى"أنعندىوالوجه

التحرير.

تحريرغيرضعفهوضعفوالتيسيرالحرزمعنىمنالطيبةحوتهالذىوهذا

رادتهقدهذافإنمسألةكلفىوالصوابالحقوجهوتجليه،الطرقوتحقيق،الأوجه

ذكر.ماعلىالطيبة

واضحةوهىالشحرير""سوىمنبدلأتحرير،مع،الطيبةنسخمنكثيرأنعلى

ورادتالكتابينفىماحوتالطيبةأنأىالتحريرمعمعنىفعلى.المرادةنَّيب.المعنى

بوجهالكنالكبيرالإدغامبابفىقولهمثلالأوجهتحريرببعضوجاءتعليهما

علىيمتنعيعنىفقطالهمزإبدالمعالقصرعلىأتىالإدغامأى(اَعنموالمدالهمزة

تحريرغيرأىالتحريرسوىأنهالأصحولكنالهمزتحقيقعلىوكذاالمنفصلتوسيط

وبإطلاقالطيبةمقبمضمونترأمنإنكلمةهناوأقولسبقكماوتحقيقهاالأوجه

فىركبيكونقدأنهغيرالكبرىالعشرةقراَنترأقديكونفيهاجاءتالتىالأوجه

لأنهفلانطريقأوفلانروايةأنهاعلىيجورلالكنترآنأنهعلىجانْروهذاالطرق
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قراَنأنهعلىمحمولالتحريرمعقولهمعنىويكونصادقةغيرنسبقديكونبذلك

التركيبمنسلمقدفيكونبالتحريراتترأمنوأماوالتمحيصوالتحقيقبالتحرير

منالشأنهذافىالعلماءأقواللهراليكصحيحةسليمةنسبةونسبالطرقفىوالكل

القاضىالفتاحعبدالشيخعهدإلىالهجرىالثامنالقرنفىالجزرىابنالإبمامعهد

أولأ:الفنهذافىالمبررينومنالمقرئينمنعشرالرابعالقرنفىوأمثاله

طويل.كلامالجزرىابنالإمامقال

فيهمنارعغيرعليهمجمعَابهومقطوعًاوصحيحَامتواترَاإلينااليوموصلوالذى

منتحررالذىهوهذاالمشهورينورواتهمالعشرةالأثمةقراءاتهوبالقبولمتلق

عنالجزرىابننقلثموالحجازومصروالعرقبالشاماليوموالناسالعلماءأقوال

والحافظ.الهمدانىأحمدابنالحسنمحمدأبىالسنةمحىالإسلامأثمةمنكئير

تيمية.بنأحمدالعباسأبىالعصرمجتهدوالحافظ،الصلاحبنعمروأبىالمجتهد

هؤلاءعن،الجزرىابننقل-القضاةقاضىوولدةالسبكىالحسنأبىوالإمام

انتهى.العشرالقراءاتتواتروأمئالهم

مامنهاأنتعلمأنفيجبمتواترةالعشرةالأئمةقراءاتأنتقدممماعرفتف!ذا

المتفرغونالقراءحذاقإلاتواترهيعلملمماومنها،بالضرورةتواترهالجماهيريعلم

.بالاتفاقكفرًايُعدالأولالقسممنشىءفإنكار.الناسعامةدونالقراءاتلعلوم

بعدالإنكارعلىالمنكرإصرارعندكفرًايعدف!نماالثانىالقسممنشىءإنكاروأما

.أنكرهمانواترعلىالدليلووضوحعليهالحجةإقامة

أبىتراءةهذهفقيلصحابىأىإلىتراءةأيةأضيفتإذاإنهإليهالتنبيهينبغىومما

فليس.وهكذا،طالبأبىبنعلىقراءةأومسعودبناللهعبدقراءةأوكعببن

ترولمالقراءةهذهأنأو.القراءةهذهغيريعرفالصحابىهذاأنالإضافةهذهمعنى

منأضبطكانالصحابىهذاأنبهاالمرادبلنفسهتلقاءمنابتدعهاأنهأوعنهإلا

إليها.وميلأ،ملارمةوأكثر،القراءةلهذهغيره

يعرفها؟غيرهوأنغيرهايعرفأنهيمنعلاوهكذا،عنهوأخذتبها؟فاشت!ر

هذهمعنىفليس،ورواتهمالقراءالأئمةإلىوالقراءاتالحروفإضافةوكذلك

وأ.غيرهايعرفلاأنهأو،القراءةهذهبمعرفةانفردالرواةأوالقارىْهذاأنالإضافة

ممنغيرهقدماشخصإلىنسبتقراءةكلن!فنفسهتلقاءمنالقراءةهذهاخترعأنه
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لأنهالقراءةهذهإليهنسبتىانما،القراءاتمنغيرهاعرفوقد،كثرةيحصىلا

والإقراءقراءتهاعلىحياتهوكرسمعرفتهاوحذقوضبطهاغيرهعلىواصلرهااختارها

بها.

فقيل:إليهفنسبت،منهونقبتعنهفاشتهرتتلقينهافىوقصدبإتقانها،فعرف

اختراعنسبةلاواختيارملارمةنسبةالنسبةفهذهوهكذا؟حمزةتراءة،نافعقراءة

اختياريمنعلا-معينةقراءةاختيارهمع-العشرةالأئمةمنإمامكلن!ف.وابتكار

والإتراءتراءتهاويجيزوتواترها،صحتهايعتقدبل-ينكرهاولاوتراءتهالآخرالإمام

مئلاً:عمروأباوهاكأحيانًا،بتلاوتهاويتعبدبها،هويقرأبلبها

بالقراءاتخبرًاأحاطف!نه،والكسائىعمروأبىراوىالدورىعمربنحفص

لمذلكومعفيهاصنفمنأول-فيلماعلى-وهووصحيحهامتراترهاكلها،

ت1.الكساثىعنوروايهَالعلاء،بنعمروأبىعنرواية:روايتانإلاعنهيشتهر

إليه،ونسبتاعنهفاشتهرتاوتعليمهماتراءتهما،علىنفسهوقصرغيرهما،علىلرهمااس

نأبمعنى.لهماختياراتإلاهىما،العشرةالقراءقراءاتأنأيضًايعلمأنويجب

والأولىعندهالأحسنهوماالقراءاثمنوجههوعلمروىممااختارمنهمواحدكل

صرحوفد.إليهفثسببهوعرفعنهواشتهربهوأترأه1«.!طريقهفاختارنظرهفى

.البرهانفىوالزركشى.القراَنأحكامفىالقرطبى.الجليلانالإمامانبذلك

أبوالإماممنهمالمدينةأهلنابعىعنقراءتهأخذمثلاً-نافعًاأنذلكوتوضيح

الزهرىشهاببنومحمد،نصاحبنوشيبة،الأعرجهرمزبنالرحمنوعبدجعفر،

القراءاتهذهبينمنفاختاروتغايراختلافعنهمنقلالذينهؤلاءالقراءاتفىوكان

قراءةمنوثالئًا،شيبةتراءةمنرخَاو،جعفرأبىتراءةمنحرفًاأخذأنهبمعشىتراءة

فكانت.تراءةكلهاالقراءاتهذهمنوجمعوهكذاغيرهقراءةمنورابعًا،الزهرى

النابعين.هؤلاءعنونلقاهسمعهممامزيجَاقراءنه

انتهى.حرفًاسبعينجعفرأبىتراءةمنتركت:نافعلىقال:الأصمعىقالفقد

أبىبنوعاعم،نصاحبنشيبةعلىقرأفقدالعلاء.بنعمرأبووكذلك

منواستخلصوغيرهماجبيربنوسعيدالبصرىوالحنكثيربناللهوعبدالنجود،

مزيجًاعمروأبىقراءةفكانت،فراءتهفىنافعصنعمانحوعلىتراءةهؤلاءتراءات

حمزةالإمامعنعرضَاالقراءةأخذالكسائىحمزةبنعلىوأيضًاشيوخهمنتلقاهمما
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جعفرابنىويعقوبواسماعيل.الهمدانىعمرابنوعيسى،الزياتحبيببن

شيوخه،قراءاتمنمجموعةفكانتقراءةقراءاتهممنوجمعواَخريننافعوتلميذى

عنالإبانةكتابهفىطالبأبىبنمكىالإمامضربوقد،الأئمةباقىقراءاتوهكذا

أعلم.واللهطيبهقلناهماكأمثلة،كثيرةأمئلةالقراءاتمعانى

النشرفىطيبةفهى...العشرنشركتابضمنتهاةن"

القراءاتفىالنشر"كتابىعلىومشتملةمتضمنةالمنظومةهذهجعلت"ش"

طرلهْهممنصحوما،ورواتهم،العشرةالأئمةقراءاتفيهجمعثالذىالعشر"

همiأنهمكانةوسمورفعةوحسبه،والتوصيفانتعريفعنغنىالنشروكتاب:أقول

بهفهى:وقوله.الاَنحتىتأليفهمنذالأرضبقاعضتىفىالقراءاتعلماءعراجع

المذكور.الكتابفىماتضمنهابسببصارتالمنظومةهذهأنومعناهالنشر،فىطيبة

القلوبىإقباللها،النفوسارتياحعنبهذاالناظموكنىالشذا،طيبة.الراثحةعبقة

.وهذا،عليها

مخارجوهىهذا،بعدالناظمذكرهاالتىالفرائدشرحعقصفحًاضربتوقد

ماوبيان،يجودهلممنوحكم،الكريمالقراَنتجويدوحكموصفاتها،الحروف

منها.يفخموماالحروفمنيرقق

ذكرهقدكلههذالأنذلكغيرإلىوالابتداءالوقفوأقسام،الساكنةالميموأحكام

والتعليقشرحهاعلىالعلماءجهابذةمنكثيرتوانروفد.الجزريةالمقدمةفىالناظم

الشروحهذهمنكثيرطبعوقدالغايةعلىأونراحتىومقلمكئربينماعليها

التكرار.إلىحاجةفلادثهوالحمد

القطعبينوالفرق،القراءةبكيفيةيتعلقماشرحعلىالفواثدهذهمنواقتصرت

هذهلأنوالوقفالقطعوبينبينهوالفرق-وشرطهالسكتمعنىوبيان،والوقف

.المذكورةالمقدمةفىالناظملهايتعرضلمالمسائل

متبع.وكلوتدويرحدر...معبالتحقيقالقرآنويقرأ!ن"

بالعبى.مجودآمرتلاً...العرببلحونصوتحسنمع

فىالناظمالإمامالمحقققالهمماأدقولاأكملالبيتينلهذينشرحًانجدلا"ض"

هوالذىوبالتدولروبالحدر،بالتحقيقيقرأتعالىاللهكلامإن:يقولحيثنشره
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والصوتاللفظوتحسينوأصواتهاالعرببلحونمجودَامرتلاً.الحالنينبينالوسط

الاستطاعة.بحسب

نقصولا-فيهزيادةغيرمنحقهعلىالشىءحققتمنمصدرفهوالتحقيقأما

هذا-شأتنهايةإلىوالوصول-كنههعلىوالوقوفالشىءحقيقةبلوغفهو-منه

المدإشباعمنحقهحرفكلف!عطاءالاصطلاحفىمعناهوأمااللغةحيثمنمحعناه

وتوفيه-التشديداتوكمال-الحروف!اظهار-الحركاتلهىاتمامالهمزةوتحقيق

الترتيل،مع،بعضمنبعضهاوإخراجبيانها،وهوالحروفوتفكيك،الغنات

ولا،اختلاسولاقصرغالبَامعهيكونولا،الوقوفمنالجانْرومراعاة،والتؤدة

المرتيل،بغايةالقراءةلههاقاعة،الألفاظوتقويم،الألسنرلاضةمنهوالهدف،إدغام

حدإلىفيهيتجاورأنغيرمنللمتعلمينبهالأخذوششحبيستحسنالذىوهو

غيرإلىالراءاتوتكرير،الحركاتمنالحروفرتوليد،السواكنتحريكمنالإنراط

كانما:لهفقالالإنراطمعالقراءةفىيبالغالقراءبعفىحمزةالإمامسمع.ذلك

فليسالقراءةفوقكانومابرصنفهوالبياضفوق"كانوماقططفهوالجعودة)؟(فوق

.بقراءة

التراءفيهكانإذاجعودةوكسرهاالعينبضمالشعرجعد:المصباحفىقال؟قلت

انمهى.المشرسلخلافوذلك-جعدفهو-وتقبص

-الجزرىابنقالثم.القامومىمنانتهى.الشعرفىالجعدالقصيروالقطط

طريقغيرمنوورضحمزةمذهبوالتحقيق،النرتيلمننوع-والتحقيق

.الطرقبعضمنذكوانوابن،الأصبهانى

الذىالحدرمنفهو.أسرعإذابالضميحدربالفتححدرمصدرفهوالحدر:وأما

.الصعودبخلافلوازمهمنالإسراعلأن،الهبوطهو

بالقصر،وخفيفهاوسرعتهاالقراءةإدراجعنعبارةالقراءةةمْلأعندرالحدر

.الهمزةوتخفيف،والإدغام،البدل،والمسكين،الاختلاس

رهو-اللفظتقويمومراعاةالرصلابثارمعالروايةبهصحتمماذلكونحوها

فضيلةوتحصيل،القراءةةر!كبالحسناتلتكثيريكرقفالحدر-التحقيقضدعندهم

.التلاوة

قطوشعرالمسنرسا.خلاففهروتففىالتراءفيهكانإذاجعردةالشعرجعديقالالجعردة(1)

القصر.معالجعودةضديدكانإذاوقطط
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بعضواختلاص-الغنةصوتوذهابالمدحروفبترعنفيهالتحررويجب

تصحلاالذىالتفريطمنذلكغيرإلىالمدودمنقصرهيصحلاماوقصرالحركات

.التلاوةبهوتحرم،القراءةبه

عمرو،كأبىالمنفصلقصرمنوسائرجعفروأبىكئير،ابنمذهبوالحدر

عنهم.الأشهرفىورشعنوالأصبهانى،ويعقوب،وقالون

طرقهما.بعضمنوهشام،وحفمى

عنوردالذىوهووالحدر.التحقيقمنالمقامينبينالتوسطعنعبارةوالتدوير

القراءسانرمذهبوهو.الإشباعإلىفيهيبالغولمالمنفصلمدروىممنالأتمةأكثر

الأداء.أهلكثرعندالمختاروهو.الأثمةجميععنوصح

غيرمنوتفهممكثعلىبعضًابعضهأتبعإذاكلامهفلانرتلمصدروالترتيل

القرآن،ورتل:!نبيهمخاطبًاتعالىقال.الكريمالقراَنبهنزلالذىوهو.عجلة

.بعدهالذىالحرفمنالحرفأفضل.فيهاوتمهل،قراءتهفىتثبتأىترتيلا(.

والتمرين.والنعليمللرياضةيكونالنحقيقبأنوالنحقيقالترنيلبينبعضهموفرق

تحقيقًا.ترتيلكلوليس.ترتيلتحقيقفكلوالأستنباطوالتفكرللتدبريكونوالترتيل

بها.القراَنلنزولالترتيلوأفضلهاالقراءةمرانبوهذهملخصًا.رث!نلامنانتهى

معالسالفةالكيفياتب!حدىيقرأالقراَنأنمعناهصوت"حسند!مع:الناظمقول

أبوأخرجه.(؟)"بأصواتكمالقراَن))زينوا:فيلقولهبالقراءةالصوتتحسينمراعاة

الحسنالصوتن!فبأصواتكمالقراَن!حسنوا:الدارمىعندلفظوفى.وغيرهداود

حسنًا"2(.القراَنيزيد

وأصواتهاالعرببلحونالقرآناترءوا)3(دا:فيلقوله."العرب"بلحون:وقوله

الحديث.الكتابينوأهلالفسقأهلوبلحونواياكم

اَنفًا.عليهالكلامسبق"مرتلأ":وقوله

والتحسين.الإتقانمنتهىفىأى!مجودَا":وقوله

عباص.ابنعنالطبرانىوروا.مرنرعا،البراءعنوالحاكمالرراقعبدرواة(1)

والدارمى.الحاكمرواه(2)

مراجح.منأيدينابينفيمانجدهلم(3)
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الأعاجمبلغةلاالبلغاءالعربولغةالفصيحالعربىباللفظأى"بالعربى":وقوله

الاستفال.حروفمنكثيرًاوشممنونترقيقها،الواجبالألفاتيفخمونالذين

.والتلاوةالأداءفىويتعسفون،والقراءةالنطقفىويتكلفون

شرطوالآىكالوقفوالقطع...اشنرطالرسمرعايةوفيهما"ن"

نصحيمثوانفصالاتصالبذى...وخصتنفسدونمنوالسكت

المصاحفأحدرسممراعاةوالابتداءالوقففىالقراءةعلماءاشترط"ش"

،"أخذتك"وأنا:نحوللرسمرعايةبالإثباتعليهيوقفأنيجبمالمعرفةالعئمانية

ومثل.الساكنينالتقاءمنتخلضااللفظفىحذف!وانبالإثباتوأناعلىفيوقف

."الصلاة"والمقيمى:نحوفىوالياء."الله"اعبدوا:نحوفىالواوالألف

حالةفىبإثباته.والجرالرفعحالتىفىالتنوينبحذتعليهيوففالمنونواللفظ

"الذيننجحواالابتداءالوقفومثلالعوضمدالمسمىوهوبألفتعويضهتمالنصب

"الهدى:ذلكومثل،مضمونةبهمزةالابتداءتعينالذينعلىوقفف!ذااستضعفوا"

علىويقاسمكسورةبهمزةالابتداءوجببائتناوابتدئ،الهدىعلىوقففإذااثتنا،

."أشبههماكلههذا

فهو،اًسأرالقراءةقطععنعبارةللفرقبيان.كالوفف""والقطع:وقوله

ثمركعةفىأوعُشرأووردأوحزبعلىكالمعرضيقفحينمافالقارئكالانتهاء-،

الذىوهو،أخرىحالةإلىمنهاوالانتقالالقراءةبانقضاءيؤذنمماذلكنحوأويركع

المستأنفة.للقراءةبعدهيستعاذ

مقاطع.نفسهافىالآىرءوسلأن،اَيةرأسعلىإلايكونولا

اسمئنافبنيةعادةفيهيثنفسرمنَاالكلمةعلىالصوتقطععنعبارةوالوقف

فراتحفىمعهالبسملةوتنبغى،قبلهبماأوعليهالموقوفالحرفيلىبماإماالقراءة

اتصلفيماولا،كلمةوسطفىيأنىولاوأوساطها،الآىرؤوسفىويأتىالسور،

معه.النفسمنولابد،اَمسر

وقد.تنفسغيرمنعادةالوقفدونهواًمرالصوتقطععنعبارةوالسكت

فعبارةوقصرًاطولأالسكترمنمقدارعلىالدلالةفىالأئمةعباراتاختلفت

غيرمنمختلةسكتةوبعضهم،"قصيرة"سكشةوبعضهم،"يسيره"سكتة:بعضهم

ومعنى.خفيفةسكتةوبعضهم،خفيفةوقفةوبعضهم،يسيرةوقفةوبعضهم،اشباع
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منالأداءأهلوأجي.المتقدميننصوصدلتوقدهذاترىكماواحدكلهاالعبارات

كثر،أنرمنهفلسواءالتنفسعدممعإلايكونلاالسكتأنعلىالمحققين

واختصار.تصرفمعالنشرمنانتهىاتفالها.ممنوعالسكتحالفالتضفس

بمامخصوصالسكتأنمعناه.إلخ.وانفصالاتصالبذىوخص:الناظموقول

اباهبل-أوتىمنآمنمننحورسمَانفصلأوهنينَا-تراَن:نحورسمًاالصل

السورتين.بينالسكتومنه.اَميقعوجَا

وأئمهَالقراَنعلماءعليهنصفيماإلايجورلاالسكتأنمعناهنصحيث:وقوله

.والسماعبالنقلمفيدفهو...الأداء

منهاكلوينفردأمرفىتشتركوالسكتوالوقفالقطعالثلاثةأنتقدممماويؤخذ

أمر.فىصاحبيهعن

منها.كلفىمتحققف!نهالصوتقطعفهوفيهتشتركالذىالأمراأم

التقيدوعدم،النفسمعالصوتقطعفىاشتركادران،الوقفعنالقطعوينفرد

أمرين.فىبالسماع

الوقفبخلافأخرىحالةإلىمنهاوالانتقالالقراءةتركفيهالقطعأن:الأول

اس!شافها.نيةمعالقراءةتركفيهفإن

رأسعلىيكونفإنهالوقفبخلافآيةرأسعلىإلايكونلاالقطعأن:الثانى

وسطها.وعلىةيَالا

أمور.فى-الصوتقطعفىمعهمااضتركوان-أخويةعنالسكتوينفرد

.القراءةتركفيهْليسالسكتأن:الأول

ننفس.غيرمنفيهالصوتفطعأن:الثانى

.اَمسراتصلوفيما-الكلمةوسطفىيتحققأنه:الثالث

والثه.الأربعةالأمورفىوالوقفالقطعبخلافوالسماعبالنقلمقيدأنه:الرابع

أعلم.نعالى

اعتمادى.وهوحسبىوالله..المواد.فىالأخذحينوالآن"ن"

فيهأنتالذىالوقتأىالحاضرللزمنظرفَايكونأنفيهوالأصل،الاَن!ش"
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-نادرَانصرفهكانوان-يتصرفوقد،فيهالغالبهوهذا،الظريفةعلىفينصب

هنا.كماالرفعإلىالظرفيةعلىالنصبعنفيخرج

الشروعالشىءفىوالأخذ.خبرهأنهعلىأيضًامرفوعوحينمرفوعمبتدأفهو

معنمدى.بمعنىواعتمادىكافىولاحسبى"،المقصودهوو"المراد"

العشرةالقراءمذاهببيانالمقصود،وهوفىالشروعوقتالوقتوهذا:يعنى

لىالمعتمدوهو-شنونىجميعفىكافنىونعالىسبحانهوالثه.وطرقهمورواتهم

عليه.إلاأعتمدولا،إليهإلاأركنلا-وجده

ومنه،الألفاظعلىيطرأخلل:واللحن.اًنحلتجويدبغيرالقراءةالعلماءعدوقد

معرفتهفىيشتركظاهرًاإخلالأ:باللفظيخلالذىهو:فالجلى،والخفىالجلى

يخلالذىهر:والخفى.الصرفىأوالأعرابىكالخطأوذلك،وغيرهمالقراءةعلماء

العلماءأفواهمنتلقوهالذينالأداءوأئمةالقراءةعلماءبمعرفتهيختصإخلالأباللفظ

الأداء.ألفاظمنوضبطوه

ريادةأنهااللحنمنأقلليستوالتكلفالإفراطحدإلىالتجويدفىوالمبالغة

فيهيترددشجىبنغماليومالقرآنيقرأونالذينكأولئكموضعها،غيرفئللحروف

ماعلىالعلماءنبهوقد،الطربت!اعلىوالعزفالموسيقىالوقعترددالصوت

وأالتخزينأوالشطريبالترقيمأوأوبالترعيديسمىبماذلكمنالناسابتدعه

بقوله:القراَنإعجازفىالرافعىعنهوعبرالإتقانفىالسيوطىذلكونقلالترديد،

قلوبهمالمفتونةيتناقلهاليومإلىبقىالذىالتلحينهذاوالأداءالقراءةفىابتدعوعما

ومن...الغناء!وهو،الإيقاعيشبهماعلىبهويقرأون،شأنهميعجبهممنوقلوب

كأنه:قالوا،صوتهالقارئيرعدأنوهو)الترعيد(النغمأقسامفىعندهمأنواعه

يترنمثمالساكنعلىالسكونيرومأنوهوو)الترقيص(...الألمأوالبردمنيرعد

موضعه،أصابإنالمدفىويزيدالمد،مواضعغيرفىفيمدبهويتنغمبالقراَن

ثم،وخضوعخشوعمعيبكىيكادحزينوجهعلىالقراءةيأتىأنوهوو)التخزين(

منوجهعلىواحدبلحنتراءتهختامفىالقارئعلىالجماعةردوهو)الترديد(

.الوجوهتلك
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فررهمامقتضىعلىحقهحرفكل)عطاءوهو-تحقيقَا-القراءةكانت!انما

والجدر.التحقيقبينالتوسطوهو-تدويرَااو-وتؤدةنرنيلمنالعلماء

حىالمسلميكونحتىمستحبمنهاوا!ثار،الإسلامقُسمنشةالقراَنوقراءة

قال:قالعمرعنالحديثفىوردلمااللّهكتابمنيقرأبماالفؤادمستنيرالقلب

واناءالليلأناءينفقهفهوالأمالثهاَتاهرجل:اث!حينفىإلاحسد!لا:فيالثهرسول

النهار،)؟(.واَناءالليلأناءبهيقومفهوالقراَناللهأتاهورجل،النهار

المسلم.عليهايؤجرعبادةالتدبروحسنالنيةإخلاصمعوالتلاوة

بهفلهالدهكتابمنحرفًاقرأ"من:قال!مرالثهرسولأنمسعود:ابنعن

ف!نهالقراَن!اقرءوا:أمامةأبىحديثفىوجاءأمثالها")2(،بعشروالحسنة،حسنة

.(3"،لأصحابهشفيعًاالقيامةيوميأتى

القراَن.تلاوةعلىيحافظونعليهماللهرضوانالسلفوكان

أ

،

س"!دة!!با++-!!ي

آ"ئم
MOOO

ص!ثب!ق

ين
ومسلم.البخارىأخرجه(1)

الترمذى.اهرو(2)

مسلم.اخرجه(3)
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العثمانىالرسمع!لىالممهعقكتابةوحوب

لابدكانوقبولهالصحتهاشرطاالعثمانيةالمصاحفلأحدالقراءةموافقةكانتلما

المصاحف.كتابةىفالعثمانىالرسماتباعوجوببيانمن

رضىعفانَبنعثماننسخهاالتىالمصاحفعنعبارةهو:العثمانىوالرسم

رسمهايحتملهماعلىمشنملةوكانت،الإسلاميةالأقطارإلىوأرسلها،-عنهاللّه

لمامحتملةوالشكلالنقطمنمجردةوكانتبيانها،سبقالتىالسبعةالأحرفمن

.الأخيرةالعرضةفىواستقر،تراَنيتهتواترت

تلاوته.ننسخولم

يجوزولاتوفيقى،العثمانىالرسمأنعلى-وحديمًاقديمًا-العلماءوجمهور

منها:كنبرةذلكعلىوالأدلة.الأحوالمنبحالنفببره

بهذاكلهالقراَنكنبواوقد،الوحىيكتبونكُئابلهكانطرالنبىإقأولأ:

الرفيقإلىوالسلامالصلاةعليهالرسولوانتقل،كتابتهعلىالرسولوأقرهم،الرسم

ولاتغييرفيهايحد:لمالمخصوصةالكيفيةهذهعلىكلهالقراَنكتبولهْدالأعلى

نبديل.

كلهالقرآنبكتابةفأمر-عنهاللهرضى-الصديقبكرأبوبعدهالخلافةتولىثم

المصاحفف!نخست-عنهاللهرضى-عثمانجاءثم،الهيثةهذهعلىالمصحففى

المصاحفهذهعثمانوورع.أيضاالرسمهذاعلىبكرأبىصحفمنبأمرهالعثمانية

بكرأبىعمل!عاللهرسولأصحابوألهرأ.للناسإمامًال!كونالمسلم!نعلى

ب!ترارمنهماكلظفربلشيئا،عليهمامنهمأحدينكرولم،المصاحففىوعثمان

الصحابةبقيةعهدفىالرسمبهذامكتوبًاالمصحفواستمر.لعملهالصحابةجميع

نايثبتولم،المختلفةعصورهمفىالمجتهدينوالأئمةالتابعينوتابعىوالتابعين

اردهارعليهكتبتالذىورسمهاالمصاحفهجاءبتغييرنفسهحدثتههؤلاءمنأحدًا

التأثيرعنبعيدًابنفسهفائمًاالقديمالرسمظلبل،والكوفةالبصرةفىالتأليف

ساثرفىوا!بارالتقديسبعينإليهمنظورميدَملاالرسمظلنعم،الحادثبالرسم

أناسالمختلفةالعصورهذهفىوجدقدأنهمعالمتفاوتةوالأزمنة،المختلفةالعصور
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هذاإلاالرسممنيعرفونلانفسهالوقتفىوهم،يحفظونهولاالقراَنيقرءون

هذهاستعمالوشاع،والتدوينالتأليفعصرفىقواعدهوضعتالذىالمحدثالرسم

القراَن.غيركتابةفىالناسبينالقواعد

:الإسلامععلماءنصوثانيَا:

سئل:أنسبنمالكأنالسخاوىالإمامروى

الهجاءمنالناساستحدثهماعلىيكتبأنأرأيتمصحفًا.استكتبمنأرأيت

.(2)الأولىالكتبةعلىيكتبولكنذلكأرىلا:فقال؟اليوم

الىالأولىالحالةبقاءفيهإذ،الحقهومالكإليهذهب)والذى:السخاوىقال

تجهيلذلكخلاففىإذ،الأحرىهوهذاأنولاشك،الأخرىالطبقةتعلمهاأن

.(الأولىالطبقةفىمابأوليةالناس

.(الأمةهذهعلماءمنلمالكمخالفالا:الدانىعمروأبوالإماموقال

والألف،والياءالواومثلالقراَنفىالحروفعنمالكَلِئُس:اًضيأالدانىوقال

يعنى:عمروأبوقاللا،قالذلكمنشىءفيهوجدإذاالمصحفمنيغيرأنأترى

اللفظ.فىوالمعلومات،الرسمفىالزائداتوالألفوالياهالواو

.وهكذ"2(.و)أولوا(و)بأيد(،(أذبجنهلا)نحو

ألف،أوواو،فىعثمانمصحفخطمخالفةتحرم:حنبلبنأحمدالإماموقال

مايتركأنالمصحفكاتبعلى)ويتعينالمدخلصاحبوقال،،3،كلذغيرأوياءأو

اجتمعتالذىالمرسومغيرعلىالمصحفنسخمنالزمانهذافىالناسبعضاحدث

.(4)(الأمةعليه

لغيرهمولاللصحابةالا:لهقالأنهالدباغالعزيزعبدشيخهعنالمباركابنونقل

نأأمرهمالذىوهو،النبىتوقيفهووانما،واحدةشعرةولاالقراَنرسمفى

وهو،العقولاليهاتهتدىلأسرارونقصانها،الألفبزيادةالمعروفةالهيثةعلىيكتبوه

القراَننظمأنوكما،السماويةالكتبسائردونالعزيز،كتابهخمىالأمرارمنسر

.(2/283)والاتقان(379/؟)البرهان(؟)

.(1/283)العرفانمناهل(2)

.(2/283)الاتقان(3)

.(1/283)العرفانمناهل(4)
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دون)مائة(فىالألفريادةسرإلىالعقولتهتدىوكيفمعجز!أيضَافرسمهمعجز

ريادةسرإلىتتوصلكيفأمو)بأييكم(،)بأييد(فىالياءزيادةسروالى)فئة(،

حيث)عترا(فىريادتهاسروالى)سعو(منونقصانها،بالحج)سعوا(فىالألف

فىىاسقاطها)اَمنوا(فىزيادتهاسروإلى.الفرقانفى)عتو(منوفقصانهاكان

منونقصانها(الذى)يعفوافىزيادتهاسروالى.بالبقرةفاؤ(تبوؤ،جاؤ،)باؤ،

منأحرفبعضحذفوجهإلىالعقولتبلغكيفأم.ءا!لافى(عنهم)يعفو

واثباتها،والزخرفبيوسف)تراءنَا(منالألفكحذف،بعضدونمنشابهةكلمات

الأنفالفىالذىفصلتفى)سموات(واوبعدالألفداثبات.المواضعرسائىف

تتوصلوكيف.الفرقانعوضعمنوحذفه،وفعحينما)سراجا(فىالألفواثبات

بعض.فىوربطهاالتاءاتبعضىحذفإلى

إلاتدركلاباطنيةأسرارلأنهاالناسعلىخفيتلهرانما،إلهيةلأسرارذلكفكل

أسرارلهافإنهاالسور،أوائلفىى!لاالمقطعةوالحروفالألفاظبمنزلة،الربانىبالفتح

منشيئَايدركرنولاأسرارها،إلىيهتدونلاالناسوكثر،كثيرةومعانى،عظيمة

.(؟)(بحرفحرفَاالقرآنفىالذىالرسمأمرفكذلك.إليهاأشيرالتىالإلهيةالمعانى

وفى،عصركلفىوالتنقيحللتغييرعرضةالحديثةوالإملاءالهجاءقواعدإنثالثَا:

جيل.كل

والتبديلللتغييرعرضةالقراَنلأصبحالقواعدلهذهالقراَنرسمأخضعنافلو

فىالتغيراتهذهمنبمنأىنجغلهأنإلىيضطرنالهوتقديسناالعزيز،الكتابوحيطتنا

.(2)وكتابتهرسمه

التغييرإلى-بعيدأوتريبمن-مدعاةيكونربماالعثمانىالرسمتغييرإنرابعًا:

الدينأصلعلىالقضاءذلكفىأنولاشك،القراَنيةوالكلماتالألفاظجوهرفى

الشريعةأصولمنأصل-بعيدةكانتمهما-الذرائعوسد،الشريعةوأساس

إلاالعثمانىالرسممنالأئمةموقفكانوما.الأحكامعليهاتُبنىالتى،الإسلامية

وصيانتها،القراَنألفاظكيانعلىالمحافظةفىمبالغة.العظيمالأصلهذامنبدافع

.(rفيها)والعبثإليهاالتحريفتطرقمن

الحلى.عيسى!ه282ص1جالعرفانمناهل(1)

الحسينى.المشهدط86صالقاضىالفناحعبدللشيخالثريفالمصحفناريخ(2)

السابق.المصدر(3)
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منها:كثيرةوفوائد،جليلةمزاياالعثمانىللرسمأنالقراَنأئمةذكرخامسَا:

قراءتانالقرآنيةالكلمةفىكانف!ذا،قراءاتمنالكلمةفىماىإلالإشارة(1)

واحدةقراءةإلاالكلمةفىيكنلمواذا.القراءتينكلتاتحتملبصورةتكتبف!نها

فىالقرآنفىوردت)سراجا(ك!حةذلكأمثلةومنغيرها.تحتمللابهيئةكُتبت

.161:الفرقان1ئنِيرأ(وَقَمَرأاخاَرِسفِيفاَلَعَجَو،:نعالىقولهفىالفرتانسورة

مُّنِيرْا(وسِراخاِهِنْذإِبالفهِىَلإ،وَدَاعِيا:تعالىقولهفىالأحزابسورةوفى

J:الأحزاب1 4 O.

.113النبأ:1وَفاخا!اخاَرِمابَعَجَو،:تعالىفولهفىالنبأسورةوفى

إحداهما!تراءتيزفيهالأن.الألفبحذفالفرقانسورةفى)سراجًا(كلمةكتبت

الجمع.علىبعدهاألفغيرمنوالراءالسينبضم

بحذفكتابتهافكانتالإفراد،علىبعدهاوألفالراءوفتحالسينبكسروالأخرى

تكنلمالألفبحذفكُتبتولو.الجمعوتراءةالإنرادتراءةالقراءتينالألفْلتحتمل

الألفب!ثباتالنبأوسورةالأحزابسورةفىوكتبتالإفراد،لقراءةإلامحتملة

فىالإفرادعلىبعدهاوألفالراءوفغالسينبكسرقراءتهاعلىالقراءلاتفاق

الموضعين.

بعضىفىمفتوحةتاءالتأنيثهاءكتابةمثلوذلكالعربلغاتبعضإفادة)ب(

نحو:)طيى(لغةعلىبالتاءعليهاالوففبجوارل!يذانالمواضع

.!56:الأعراف1(الْمُحْسِنِينَنِّمثيِرتاللهرَحْمَتَنِإ،:تعالىقوده

A:إبراهيمأ(اَهوُصْحُتلااللهِنِعْمَتَتَعُذَوانإَو،:تعالىقولهومثل 3 t.

(لوطوَامْرَأَتَنُوجَتَأَرْماكَفَرُوالِّلذِينَألَئَعالذَُبًرف،:تعالىقولهومئل

.[انحريم:901

.!38:الأنفالأ(الاؤلِينَسُنتُمَفمتْفَقدْيَعُودُوا،وَإيئ:تعالىقولهومثل

.38:الأنفال1(ِموُفزلاشَجَرَتَ،إن:تعالىقولهومثل

.164:الكهف1(نَبْغكُئااَمَكِلَذ،قَالَ:تعالىقولهومئل

المعتلالمضارعالفعللامتحذفالتىهذيللغةعلىالياهبحذف)نبغ(كلمةكتبت

عليه.جارمدخولغيرمن

http://www.al-maktabeh.com



القراءاتواصولالسبعةالأحرف

الآياتورؤوسالفوامهل

الكلام:بالفاصلةونعنى.اَياتهورؤوسفواصلهفىفريدبمنهجالكريمالقراَنتميز

المقطعنهايةعندالفاصلةوتقع،يكونلاوقداَيةرأسيكونوقد،بعدهمماالمنفصل

عندها.ينفصلالكلاملأنبذلكسمت،الخطابى

ولهذاةيَاوآيةبينالفصلعلامةبعدهانوضعالتىنهايتهاالآيةبرأسونعنى

النوعين،تعمفالفاصلةآيةرأسفاصلةكلوليس،فاصلةاَيةرأس"كلقالوا)9(:

بعدها.ماوبينبنيهايفصلآيةكلرأسلأن،الضربينوتجمع

ولكن،البديععلمفىالمعروفالنحرعلىسجغاالكلامفىيسمىفدهذاومثل

الأدباء،كلامعنبهسموًاالكريمالقراَنعلىالوصفهذايطلقلاالعلماء)2(من

فىالفواصلبأن،والسجعالفواصلبينوفرفواالبلغاء،وأسلوبالانبياء،وعبارات

لذاتها.مقصودةثكونولاالمعانىتتبعالتىهى:القراَن

الكلامموالاةلأنه،عليهالمعنىيحيلثمنفسهفىيقصدالذىفهو:السجعأما

القرآنفىالسجعأثبتمنعلىالباقلانىبكرأبوالقاضىوردواحد.ورنعلى

عنخارجغيرلكانسجعًاالقراَنكانولو.صححغيريزعمونهالذى"وهذا:فقال

هو:يقالأنجازولوإعجار،بذلكيقعلمفيهاداخلاًكانولو،حكمهمأساليب

العربكهانكانتمماوالسجع؟وكيفمعجز،شعريقولوا:أنلهملجارمعجزسجع

تخالفالكهانةلأنالشعر،نفىمنحجةيكونبأنأجدرالقراَنمنونفيه،تألفه

لاصورتهعلىمجيئهلأن(3)باطلسجعأنهتوهمواوما.الشعرتخالفالنبوات

بالسجع،يؤدىالذىاللفظفيهالمعنىيتبعالكلاممنالسجعلأنهو،كونهيقتضى

.\ج35كثىللزر"نلبرهاا"نظرا(1)

،كابفىالباقلافىبكرابووالقاضىالقراَنإعجاركتابفى8الرومانىهزلا."راسعلى(2)

وكذل!.،القراَنإعجار

السجعكانولما،هارونمنافضلموسىأنالقراَنفىالسجعيثبترنالذينباستدلمااقوى(3)

فىالفواصلكانتولما،(70:)ط8وموسىهارونبرباَمناِ"قِالوامواضعفىقيلاللينةبالألف

لاوالتأخيرالتقديمبأنوأجيب(48:أالشعراء(نوُرهومُوسئ،ردتقيلوالنرنبالواوآخرموضع

تسمع.ولشىواحدأ.معنىتؤدىمختلفةبألفاظالواحدةالقصةعادة
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101الآباتورؤوسالفواصل

تابعَافيهوقعاللفظلأن،القراَنمنالسجعمعنىفىهوممااتفقمماكذلكوليس

فيه،المقصودالمعنىتؤدىالتىبألفاظهنفسهفىالكلامينتظمأنبينونرق،للمعنى

.(1)"اللفظدونمتتظمًاالمعنىيكونأنوبين

دونواحدورنعلىالكلامموالاةمرعاةالسجعالمرادكانإذاأنهأراهوالذى

إذاأما.الثهكلامعنفضلاًالناسكلامفىممقوتتكلفهذان!فالمعنىمراعاة

ضروبمنضربفهذاتكلفدونلهاتابعَاالررنفىالاتفاقوجاءالمعانىروعيت

بالفواصلالقراَنفىهذاسميناواذا.غيرهفىيأتىكماالقرآنفىيأتىدْهل،البلاغة

.الأولبالمعنىالقراَنعلىالسجعإطلاقلتلافىفذلكالسجعدون

:أنواعالكريمالقرآنفىوالفواصل

يِف!فسْطوليوَيمَاب!،وَالطُورِ:تعالىكقولهالمتماثلةلصاِوفلافمنها(1)

وَلَيَال!،والْفَجْرَِ:تعالىوقوله،14-1:الطرأالْقعْمُورِ(والْبيْتِ!فشُوليرَقيّ

الَف،:تعالىوقوله،14-1:الفجرأ(ِرْسَياَذإوَالئيْلِ!وَالْوَتْرٍوالئئفْع!ٍرْشَع

تنَف!س!اَذإِحْبُّصلاَو!عَسْعَسَإذاوالئيْلِ!ا.لْكُئسِالْجوارِ!بِالْخُئسِأُقْسِمُ

.118-15التكوير:أ

!ِمبيِخرلاِنَمْحزلا،:تعالىكقوله،الحروففىالمتقاربةالفواصلومنها)ب(
شَيْءهذاَنوُرِفاكْلاَلاَقف،منهمالميمبينللتقارب!3،4:الفاتحةأ!ِنيِّدلاِمْرَيمَالِكِ

والباء)2(.الدالمقطعىبتقارب[2:أق(بيِجَع

كقوله،السجعوحروفالوزنفىالكلمتانتفتقأنوهو:المتوارىومنها)ج(

.!؟13،4:الغاشية1ئوْضئوعَة(ئباَوْكَأَو!فرْفوعَةدُرُر،فِيهَا:تعالى

تعالى:كقولهفقطالورنالكلاممقاطعفىيراعىأنوهو:المتوارنومنها)د(

.!51،61:الغاشيةأ(مَثثوئَةوزرابِيُّ!ةَفوُفْصَم)ونفارِقُ

الظُّنُوتا(بِالذ،وَتَظُئونَ:تعالىكقولهحرفريادةالفواصلفىيراعىوقد

عنمتقلبةألفاتالسورةهذهفواصلمقاطعلأن،ألفب!لحاق011:الأحزاب9

الفواصل،نهاياتوتناسب.المقاطعلتساوىألفالنونعلىفزيد،الوقففىتنوين

مقاطعلأنالياء،بحذف!4الفجر:أ(ِرْسَيإذا،وَالئيْلِ:تعالىكقوله،حرفحذفأو

.\!58صالزركثى"البرهان،(1)

حروفه.تماثلهماالسجعلأن،القراَنفىالسجعب!طلاقالقائلينعندسجعأيسمىلامد(2)
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أخرىبلاغيةلنكتهالتقديمحقهماتأخيرأوبالراء،واللاحقةالسابقةالفواصل

أطه:مومى(خيفَةنفْسِهِيِف،فَاَوْجَسَ:تعالىقولهفىالفاعلإلىالنفسكشويق

أخرلكن،لوعَفملاويؤخربفاعلهالفعليتصلأنالكلامفىالأصللأن،167

الفاصلة.رعايةعلىالسابقةالبلاغيةللنكة"موسى"وهوهناالفاكل

(والإبتدا،)1الو!

معانىسلامةعلىحفاظاالقراَنأداءكيفيةفىكبرىأهميةوالابتداءالوقفلمعرفة

العربية،بعلومدرايةإلىيحتاجوهذاالخطأ.فىوالوقوعاللبسعنوبعدًا.الآيات

أمثلته:ولهذا.المعنىيفسدلاحتى،القرآنوتفسير،القراءاتوعلم

يبندئثم11:الكهف9(اخَوِعئهُيجْعَل،وَلَمْ:تعالىقولهعلىمثلاًالوقففيجب

لقولهصفة)قيمَا(قولهأنيتوهملئلا33:الكهفأ(ُهْنُدئنِّمف!ديذااشأَبَرِذنُيِل"امِّيق،

.اًميقيكوناَلالعوجإذ)عوجًا(

أدرِوَنمْ!ْهَيِباِميأُوتَنمْلَيْتنِياَي،:تعالىقولهمثلفىسكتهاءاَخرهماومجلى

سُلْطَانِيَهْ(يِّنَعَكَلَه!ْهَيِلاَمعَئيىَنْغَأاَه،:وقوله25،126:الحاقة9حسابِيَهْ(اَم

إذاوتحذفها،وقفتإذاالهاءهذهتثبتالقراَنغيرفىفإنك!28،29ةالحاَقة1

العربيةحكمفىيلزملأنه،يوصلفلا،بالهاهالمصحففىمكتوبةوهى،وصلت

للعربية.مخالفةوصلتإذاف!ثباتها.الوصلفىالهاءإسقاط

.اًعموالعربيةللمصحفاتباععليهاالوقفوفى،للمصحفمخالفةوحذفها

الوقف.نيةعلىيكونإنمابالهاءوجوار

نِإ،:يبندئثم!65يون!:9قَولهُمْ(لِحْزُنكَالَو،:قولهعلىمثلاًالوقفويجب

هويحزنهالذىالقولأنهذاأوهموصلإذالأنه،المعنىيستقيمكى(اغيِمجنلفهالْعِرة

كذلك.وليس(جَمِيعًالِئهِالْعِرة،إن:قولهمَ

عن،الأحكاموتدبرالمعانىفهمفىفاثدتهلهوالابتداءالوقفمعرفةأنولاشك

ولقد،القراَنقبلالإيمانليؤتىأحدناوأندهرنامنبرهةعشنا!لقد:قالعمرابن

الإلمان".قبلالقراَنأحدهميؤتىرجالأاليومرأينا

الزركى،"البرهانوتنظر،والدانىعباد،وابن،النحاسابنمنهم،جماعةبالنأليفافرد.(1)

.\!342ص
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103والابنداءالوفف

رأينبغىماولا،زاجرهولاأمرهمايدرىما،خاتمفإلىفاتحتهبينمافيقرأ

وتتعظ.بىلتعملإليكاللّهرسول"أنا:ينادىمنهحرفوكل،عندهيوقف

.(9)"بمواعظى

الوقف:أقسامفىالعلماءاختلف:الوقفأقسام

به،وشبيه،وناقص،بهوشبيه،تام:أضربثمانيةإلىالوقفينقسمفقيل

به.وشبيه،وقبيح،بهوشبيه،وحسن

وقبيح.وجائز،،تام:ثلاثةإلىينقسموقيل

وقبيح.،تام:قسمينإلىينقسموقيل

،مفهوموحسن،جائزوكاف،مختارنام:ما!سقأأربعةإلىمسْمنيأنهوالمشهور

.متروكوقبيح

الآىرؤوسعنديوجدماوكثر،بعدهممابثىءيتعلقلاالذىهو1-فالتام:

(اوُرَفكالُّذِين،إن:يبتدئثم15:البقرة9الْمُفْلِحُونَ(هُمُ،وَأُولَئِكَ:تعالىكقوله

(ةلِذَأأَهْلِهَاةرِعَأ،وَتجعَلُوا:تعالىكقوده،الفاصدةانقضاءقبليوجدوقد16:البقرة1

يفْعَلُونَ()وَكَذلِكَ:تعالىقالثم،بلقيسكلامبهذاانتهىحيث124:النمل9

الآية.رأسوهو!34:النملأ

ومن.متصلأالمعنىِويكونمنقطعًا،فيهاللفظيكونالذىهوالجائز:والكافى-2

!نيِبُّموقُرانذِكْرإِلاَّوُهْنِإ،:تعالىكقوله:كىلامبعدهااَيةرأسِكل،أمثلته

.!69،07:يس1(َنيِرِفاَكْلاعَلَىُلْوَقْلاويَحِقحَياكَانَنَملِيُنذِرَ

بهلتعلقهبعدهبماالابتداءيحسنولاعليهالوقوفيحسنالذىهو:والحسن-3

حِيم(الرًِنَمْحزلا!الْعَالَمِينَربئِلِذُِدْمَحْلا،:تعالىكقولهوالمعنىاللفظفى

.2،13:الفاتحة9

َرَفَكْدَقَل،:تعالىقولهعلىكالوقفالمراد،منهيفهملاالذىهو:والقبيح-4

:المائدةأ(َميْرَمُنْباالْمَسِيحُهُوَالفهَإن،:بقولهوالابتداء،[17:المائدة1(اوُلاقَنيِذئا

إنقَالُراَنيِذئاَرَفك،لَقَدْ:تعالىفولهونظيرهكفرآ،يكونالابتداءعلىالمعنىلأن،117

.\ج243ص،البرهانآها!انظر(1)
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قولهعلىكالوقفونظيره)قالوا(علىيقففلا،17كأالمائدة9(ثَلاثَةثَمالِثُاللهَ

الثهإنقالواالذينكفر،لقد:قولهعلىوكالوقفيستحى!لاالثه،إق:تعالى

...وهكذافقير(

ثم

A
w

ا+لإمakع!!"ب

!يب!ق
،!ي
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الشافةالقراءات

الشاذةق16القرا

10ء

.شذوذًابشذ،شذمصدر:لغةالشذوذ؟اللغةفىالشاذ

شاذ،فهووندر،الجمهور،عنانفرد3اضذوويشذ،عتشذ:العربلسانوفى

شاذ،فهومنفردشىءكلوكذلك.أصحابهعنانفردإذا،الرجلوشذ،غيرهوأشذه

المعنى.منفردةمألوفةغيرأى،شاذةوكلمة

الأركانفقدتقراءةكل:فهوالاصطلاحفىالشاذأماالاصطلاخ:فىالشاذ

واحدًاأو،العربيةاللغةوجوهمنوجهوموافقة،المصحفورسمالتواتر،:الثلاثة

منها.

بها،يقرألا،شاذةقراءةفهىمنهاواحدَاأو،الثلاثةالأركانتفقدالتىفالقراءة

ترآنا"؟(.تسمىولا

الشاذةالقراءاتأنواع

الآتية:الأنواعفىالشاذةالقراءاتنحضرأننستطيعالشاذتعريففىتقدممما

يتواتر.لمنولكنه،العربيةأوالرسموخالف،سندهصحماوهوالآحاد:-9

معظمها.أو،الثلاثةالأركانأحدفقدماوهوالشاذ:-2

التفشر.وجهعلىالقراءاتفىريدماوهو:المدرج-3

أصل.غيرمنقائلهإلىنسبماوهو:الموضوع-4

والرسم.العربيةووافقالتواتر،درجةيبلغولم،سندهصحماوهوالمشهور:-5

سوىيصححهولموالعلماء،القراءجمهورعندالشاذأنواعمننوعًايعدوهذا

.(2)عليهمردودوهوالتواتريشنرطولماشتراطهفى-تقدمكما-الجزرىابن

.7-6صالسغالقراءاتفىالنفعغيث9ص؟جللسيرطىالاتقان91صالمقرتينمنجد(1،

البحث.منالرابعالفصلانظر(2)
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بالشاذالقراءةحكم

فىلا،القراءالمح!منشاذهوبماالقراَنقراءةيجورلاأنهعلىالعلماءأجمع

خارجها)1(.ولاالصلاة

:النووىالإمامقال

لأنترَانا،ليستلأنها،الشاذةبالقراءةغيرهاولاالصلاةفىالقراءةيجورالا

وأفغالطغيرهقالومن،متواترةليستالشاذةوالقراءة،بالتواترإلايثبتلاالقراَن

فقهاءاتفقوقدوغيرها،الصلاةفىتراءتهعليهأنكربالشاذوترأخالففلو،جاهل

لاأنهعلىالمسلمينإجماعالبرعبدابنونقلبالشواذ،قرأمناستابةعلىبغداد

.(2)اهبيقرأمنخلفيصلىولابالشواذ،القراءةيجور

الشاذةبالقراءةالعملحكم

منفالجمهورمضهاالشرعيةالأحكامواستنباطالشاذةبالقراءةالعملحكمأما

الأحكامفىبهاالعلماءاحتجوقدالآحاد)3(،خبرلهاتنزيلاًذلكجوارعلىالعلماء

،وَالسئارِقُ:مسعودابنبقراءةذلكعلىمستدلينالسارقيمينقطغفىكم!كئيرة

.!38:الماثدة9ألدِيهُمَا(فاقْطعُواوالمهمئارِفةُ

ابنبقراءةاليمينكفارةفىالصومفىالتتابعوجوبعلىالحنفيةاحتجكما

.!961:البقرةأ(أَئابمثَلاثَةُِماَيِصق،:أيضًامسعود

القراءةهذهنسخلئبوتوغيرهمالشافعيةجمهورالاستدلالهذافىوخالف

.(4)عندهم

وابن،القيشرىنصرأبووتبعهعنهالنقولبعضفىالشافعىالإماممذهبوهو

تراَنيتها.لثبتلمالقراءةبأنذلكعلىمستدلين،الحاجب

الحلبى.عشىط(1/231)السبكىلابنالجرامعجميععلىالبنانىحاشية(1)

(Y)القاهرةط47صللنروىالقراَنجملةاَدابفىالبيان.

السابق.المصدر(3)

السابق.المصدر(4)
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107الشاتالفراءات

كونهاعموموانتفاءفراَني!ها،انتفاءمنيلزملابأنهذلكعنالجمهوروأجاب

.(؟"هبيعملالواحدوخبرالواحدبخبرالعملحكمتأخذأنهاأىأخبارَا،

القراَن:فضاثلفىعبيدأبروقال

عائشةكقراءةمعانيهاوتبمِنالممئمهورةالقراءةتفسيرالشاذةالقراءةمنِالمقصد

العصر.صلاة1238:البقرة9(الْؤدْطَىوالمئلاةِ،:وحفصة

.!33:النور9!ميِحؤغَفورإِكْرآم!هِنِدْعَبمِنْالذَنِإق،:جابروقراءة

هل،يروىكانوقد،للقراَنمفسدةصارتقدشاكلهاوماالحروففهذه:قال

فىصارثمالصحابةكبارعنروىإذافكيف،فيستحسنالتفسيرفىالتابعينعنهذا

معرفةالحروفهذهمنيس!نبطمافأدنى،وأقوىالتفسيرمنكثرفهوالقراءةنفس

التأولهل)2(.صحة

؟القراءاتشذتمتى

عدمأوبالشذوذ،القراءاتعلىحكممتى:هو،نفسهيطرحسؤالوهنا

الشذوذ؟

:نقولذلكعلىول!جابة

الجماعةلقراءةالمخالفةالقراءةتسميةعلىاصطلحمنأولتحديدالسهلمنليس

الهجرىالثانىالقرنعلماءأنترجحالمسألةهذهفىالواردةالنصوصولكن،بالثاذة

الاسم.هذاعليهاأطلقواالذينهم

منأول"أنالقراء":طبقاتفىالنهاية"غايةكتابهفىالجزرىابنالمحققذكر

بنهارون:هوإسنادهعنوبحثمنها،الشاذبعوتتوألفها،القراءاتوجرهتتغ

سنةتوفى؟وقيل،ومائةسبعينسنةالمنوفى،البصرى،العتكىالأعور،،موسى

هـ.؟98

عاصمعنروى.إليهتنسب،معروفةتراءةلهوكانت،القراءاتأعلاممنكان

رغيرهم)3(.العلاء،بنعمرووأبىكثير،بنالثهوعبد،الجحدرى

بعدها.وما47صالقراَنجملةاَدابفىالبيان(؟،

.47صالمواضعنفى،البيان(2،

Y-227/1)الاتقان(3) 2 A).
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القراءاتوأصولالسبعةالأحرف،08

الصحيحةالقراءةشروطتستوفلمالتىالقراءاتوصففىالعلماءتتابعثم
أشهرها:من،الكتبمنالعديدفيهاوأئفرابالشذوذ،

خالوية.لابنبالقراَن"الشواذفى!المختصر-1

جنى.لابنعنها"والإيضاحالقراءاتشواذوجوهتبيينفى"المحتسب-2

للدمياطى.عشر"الأربعبالقراءاتالبشرفضلاء"إتحاف-3

القاضى.الفتاحعبدالشيخللمرحوم"الشاذة"القراءات-4

بل،الأولالقرنفىبالشذوذتوصفالجماعةلقراءةالمخالفةالقراءةئكنفلم

الجماعةقراءةمنتميزكانتولكنها،المرويةالقراءةوجوهمنأنهاعلىتنقلكانت

..دقيقًا.تميرأ

المخالفةالقراءاتمنكثيرإلىتفسيرهفىالطبرىجريرابنالإمامأشاروقد

.الأولالقرنفىررايتهاوطرقإسنادهالهاوساق،الجماعةلقراءات

والثالثة،والعشرة،السبعةعن(؟)اليومالمشهورة)القراءات:الجزرىابنالإمامقال

فإن،بحرمنونزر،كشرمنقلالأولالعصرفىمشهورًاكانماإلىقياسَاعشر،

عنأخذواالذينالقراءأنوذلك،اليقينالعلمعلمهيعرفذلكعلىاطلاعلهمن

لاوطوائف،تُحصىلاأممًاكانوا،وغيرهمالسبعةمن،المتقدمينالأفمةأولئك

جرا.وهلم...اكثرعنهمأخذواوالذين،تُستقصى

ماأونروالسنةالكتابوكانالضبطوقل،الخرقوانسع،الثالثةالمائةكانتفلما

أولفكانت،القراءاتمنرواهمالضبطالأئمةبعضتصدى،العصرذلكفىكان

فيما-وجعلهم"سلامبنالقاسمعبيدءأبو:كتابفىالقراءاتجمعفىمعتبرامام

.(2)(0هـ.224سنةوتوفى،السبعة3هؤ"معقارئًا،وعشرينخمسة-أحسب

الشواذ،منوعدت،تركتالصحيحةالقراءاتمنالكثيرهناكأنعلىيدلفهذا

الثالثالقرنوأوائل،الثانىالقرننهايةفىذلكوكانتواترها،عدمبسبب

الجزرى.ابنالإمامكلاممنذلكيستفادكما،..الهجرى

ابنالامامفيهاعاشالتىالقرةوهى،للهجرةالتاسعةالمافةمنالأولالثلثفة:يمنى(1،

.لجزرىا

.34ص1جالعشرالقراءاتفىالثر(2)
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109الثافةالقرا.ات

الأخيرةالعرضة:هوذلكفىالفاصلالحدأنمحيسنمالممحمدالدكتورويرى

المراَن(.رحاب)فىه!فلهبضالذىالعامفىقيالنهلرسول

؟القراءاتشذتمتىقيلن!ف

محمدنبيناعلىمنجمَانزلالقراَنأنيجدالكريمالقراَنتاريختتبعمن:أقول

سنة.وعشرينثلاثخلال!ب

الكريم.بالقراَنالسلامعليهجبريليعارضوالسلامالصلاةعليهالنبىوكان

بالقرآنجبريلعارضالأعلىالرفيقإلىقيالنبىفيهنقلالذىالعاموفى

.ةينَارقلاالآياتبعضتنسخكانتذلكخلالوفى.مرتين

.اًذاشيعتبر،الأخيرةالعرضةحتىالكريمالقراَنمننسخمافكلإدا

فىالمصاحفكتبتعندما،عنهالثهرضى(عفانبن)عثمانالخليفةإن:قيلن!ف

الصحيحة،القراءاتبينفاصلاَاَدحذلكيعتبرألاعداها،مابتحريقوأمر،عهده

.؟والشاذة

بننيجتين:خرجتالبحثوبعد.السؤالهذانفسىأسألكنتماكثيرَا:أقول

الأولى:النتيجة

وسيلةذلكفكانبهمحتفظاظلبل.مصحفهيحرفلمالصحابةبعضأنثبت

المسلمين.عامةإلىشاذةتراءاتمنفيهاماتسربإلى

)عبدعنيرويهفيماهـ:316تالسجشانىداودأبىبناللهعبدبكرأبوقال

الكيلانى(:الحكمبنالأعلى

الأشعرى(.موسى)(بىدارأتيت:قال

هـ.36تاليمانبنحذيفةف!ذا:

هـ.32تمسعودبناللهوعبد

هـ.44تالأشعرىموسىوأبو

.(1)مهل)أجار(فوق

الدرجةعلىغلامف!ذا،إليهمارتقىفأخذتأريد،الذينواللّههؤلاء:فقلت

الرجل.عنخل:وقالبعضهمإلىفالتفتفنارعتهفمنعنى

لسطح.ا:لأجارا(1)
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الفراءاتواصولالسبعةالأحرف1؟.

نأوأمرهم)عثمان(بهأرسل)مصحف(عندهمف!ذا،إليهمجلستحتىفأتيتهم

عليه.مصاحفهميقيموا

تنقصوها.فلازيادةمنهذامصحفىفىوجدتمما:(موسى)أبوفقال

.(()(ـها)فاكتبوهنقصانمنوجدتموما

الثانية:النتيجة

العثمانى.المصحفخالفبماالقراءةللمسلمينأجار،عنهالثهرضى)عثمان(أن

بهايقرأالتىالأخيرةالعرضةفىتثبتلمالتىالقراءاتبعضظلتوقد

اليقين.عصرجاءحتى.المسلمون

:قالخالد(أبىبن)إسماعيلعنالسجستانى(بكر)أبويروىهذاوفى

المنبرعثمانصعد،-عنهاللهرضى-عئمانيعاتبون)الجحفة(مصرأهلترل"لما

:فقال

بىاغريتمالحسنةوكتمتم،السيئةأذعتم،اًرشعنى)محمد(أصحابياالثهجزاكم

.الناسسفهاء

؟يريدونالذىوما)نقمرا(الذىمافيسألهمالقومهؤلاءاَيكم

أحد.يجيبهولامراتثلاثذلكقال

اقربهمأنت)عثمان(:فقال)أنا(:فقالعنهاللّهرضىطالبأبىبنعلىفقال

منك.إليناأحبأحديأتيناكانماوقالوابهفرحبوافأتاهم،بذلكوأحقهم،اَمحر

نقمغ؟الذىما:فقال

وأعطىأترباءهواستعمل،الحمىوحمىوجلعزالثهكتابمحاأنهنقمنا:قالوا:

.!النبىأصحابوتناول،ألفماثتىمروان

:وقال)عثمان(عليهمفرد

ىأعلىفاقرؤواالأختلافعليكمخفتلأنىنهيتكمإنما،الثهعندفمنالقراَنأما

شنتم.حرف

لتسمن،الصدقةلإبلحميتهىانما،غنمىولا،لإبلىحميتهمافوالثهالحمىوأما

للمسلمين.فمنًاكثروتكون،وتصلح

.35-34صالمصاحفكتابافظر:(؟)
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9??الئافةالفراءات

منعليهفليستعملوامالهمبيتفهذاألفماثتى)مروان(أعطيتإنى:قولكموأما

.أحبوا

فمن،وأرضى،أغضب،بشرأناف!نما،!النبىأصحابتناول:قولهموأما

عفا.شاءدانقود،شاءن!فأنا،فهذامظلمةأواًقحقبلىادعى

.(1)ـها"والكوفةالبصرةأهلإلىبذلكوكتبالمدينةودخلواصطلحواالناسنرض

حتىالكريمالقراَنمننسخماأنفىالمخالفةوعدم،الرأىلهذاتقديرىومع

شادأ.يعتبرالأخيرةالعرضة

منوعدتالسند،الصحيحةالقراءاتبعضهناكبأنعليهالرديمكنأنهإلا

بابمنبالشذوذعليهافحكم،التواترشروطتوافرلعدم،الشاذةالقراءات

.(2)الاحتياط

خفتلأنىنهيتكم)إنما-عنهاللهرضى-)عثمان(قولمعنىليسأنهعلى

لانماشاذ،هوبماالقراءةيجيزأنه(شئتمحرتأىعلىفاثرؤواالاختلافعليكم

يبيحثمواحد،مصحفعلىيجمعهمفكيفوالا،صحيحهوبماالقراءةجوازيعنى

المصاحف!هذهيخالفبماالقراءةجوارلهم

طالب:أبىبنمكىقال

القراَنالناسليعلمراالبلدانإلىالصحابةبعضوجهفدطرالنبىوكان..."

ماإلىوعمربكرأبىأيامفىالصحابةمنجماعةخرجكلرالنبىماتولما.والدين

ماعلىمصراهلمنهمكلفعلم،الدينالقراَنالنامىليعلمواالأمصار،منافتتح

عثمانكتبفلما،علموهمولذينالصحابةقراءةاختلفتمانحوعلىيقرأكان

قرأخالفها،مابتركوأمرهمفيها،ماعلىوحملهمالأمصار،إلىووجههاالمصاحف

المصحفوصولقبليقرؤونكانواماعلىإليهموجهالذىمصحفهممصركلأهل

عليهاكانواالتىقراءتهممنوتركواإليهموجههالذىالممحفخطيوافقوما،إليهم

المصحف.خطيخالفمما

)1(انظر:

.26-2هصالمصاحفكتاب-أ

tr-433ص1جالكربمالقرآنرحابفى-ب
.37صالفرا.اتمعانىعنالابانة:راجع(2)
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الفراءاتلو!اوالشعةالأحرف219

ماكلهمقراءتهممنوسقط،الخطيخالفلابمالذلكالأمصارأهلقراءةفاختلف

لذلك،النقلفاختلفمصر،كلفىالأولعنالآخرذلكونقل.الخطيخالف

ح!سبعلىنقولفيمافاختلفوا،ذلكعلىالسبعةالأئمةهؤلاءإلىالنقلوصلحتى

لمكما،نقلفيماالمصحفخطعنمنهمواحديخرجلمالأمصار،أهلاختلاف

العلةفلهذه.إليهموجههالذىالمصحفخطعنالأمصارأهلمنواحديخرج

كلواحتاجذلكعنهنقلوامنقراءةأيضَاواختلفتنقلوافيماالقراءروايةاختلفت

سبعينعلىأترأت:نافعقالفقد.ويتركقرأ،ممايأخذأنالقراءهؤلاءمنواحد

هذهألفتحتى،نركتهواحدفيهشذوما،أخذنهاثنانعليهاجتمعفماالتابعينمن

.(؟)"القراءة

من)صراطالفاتحةسورةفىالزبيرابنفراءةنقلأنبعد:اًضيأ()مكىJUو

:قال(عليهمأنعمث

اللهرضى-عثمانجمعقبلالمصحفتخالفالتىروفالحبهذهقرئوانما..."

ا!ثرعندبهمعمولغير،النقلفىمحفوظاذلكفبقىالمصحفعلىالناس-عنه

.(2)"عليهالمجمعللخطلمخالفته

الشاذةالقراءاثرواة

لها.حصرولاكئيرة-أنواعهابيانفىسبقكما-الشاذةالقراءات

روىالمشواترةالقراءاترواةالعشرةالأئمةبعضإنحتى،كئيرونفرواتهالذلك

الصحيحةالقراءةشروطتونرمنالتئبتمدىعلىيدلوهذا،الشاذةالقراءاتبعض

غيرها.من

قسمين:إلىنعْسمهمأنفيجبالشاذةالقراءاتبرواةنعرتأنأردناإذاونحن

عثر،الأربعبالقراءاتتعرفالتى،العشرةبعدالتىالأربعالقراءاترواةأولأ:

)اتحافكتابهفىالدمياطىكالشيخالعلماء،بعضالطريقةهذهعلىجمعهمكما

عشر(.الأربعالقراءاتفىالبشرفضلاء

.38-37صالقراءاتمعانىعنالابانة(11

qvصالسابقالمصدر(2) -9 t.

http://www.al-maktabeh.com



113الشانةاتالقراه

هم:ءوهؤلا

،والورعبالزهدالمشهورينالضابعينكبارأحدالأنصار،مرلى،البصرىالحسن-1

هجرية.وعشرمائةسنةالمتوفى

12سنةتوقى،محيصنبابنالمعروف،الرحمنعبدبنمحمد-2 r،وكانهـ

العلاء.بنعمروأبىشيخ

شيخًاوكانعمرو،أبىعنأخذبغداد،منالنحوىاليزيدىالمباركبنيحى-3

هـ.202سنةنوفىوالسوسىللدوى

سنةتوفى،التابعينمنبالأعمشالمعروفبالولاء،الأسدمهرانبنسليمان-4

.(1)ـه148

عموفا:الشاذةالقراءاترواةثانبَا:

:المثالسبيلعلىمنهمفنذكر،والتابعينالصحابةبعضومنهم،كثيرونوهؤلاء

،الإسلامالىالسابقينوأحد،الجليلالصحابى،المكىمسعود،بنالثهعبد-؟

هـ.32سنةالمتوفى

الصحابى،الكوفى،الهمدانىهمامأبو،مالكبنالأجدعبنمسروق-2

هـ.62سنةالمتوفى،الجليل

المشوفى،الجليلالصحابى،الأسدىالقرشى،العوامبنالزبيربنالثهعبد-3

هـ.73سنة

علىالقراءةروىالتابعينكبارمن،النحوى،البصرى،الليثىعاصمبننصر-4

هـ.99سنةتوفى،البصرىالعلاءبنعمروأبوعنهوروى،الدؤلىالأسودأبى

توفى،المفسرينوالأثمة،التابعينأحد،المكىالحجاجأبو،جبيربنمجاهد-5

هـ.103سنة

أيةعنالقراءةأخذ،المدنىالثهعبدأبو،الأموى،عفانبنعثمانبنأبان-1

هـ.502سنةتوفى،-جميعَاعنهمالثهرضى-ثابتبنوزيد،عفانبنعثمان

الصحابةقراءمنكان،فيسبناللهعبدوهو:الأشعرىموسىأبو-7

هـ.52سنةتوفى،القراَنبقراءةصوتًاوأحسنهم،اَهقفكثرهمومن،وفضلائهم

.7صللدمباطىعشرالأربعالقراءاتفىالثرفضلا.إتحات(1)
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A-فىكثيرةرواياتعنهروىوالذى،التابعينخيرةمن،مزاحمبنالضحاك

هـ.501سنةتوفى،القراَنحروف

روى،التابعينخيرةمن،البصرىعمرةابىبنبكرأبو،سيرينبنمحمد-9

هـ.110سنةتوفى،عنهاللهرضىثابتبنريدعن

قراءةفىالائمةأحد،البصرى،-الدوسىالخطابأبو-دعامةبنقتادة-01

هـ.117سنةتوفى،وتفسيرهالقراَن

سنةتوفى،النحوىالكوفىسعيد،أبو،الربعىبنتغلببنأبان-11

.(؟)ـه141

بنوأنسالزهرىعنالقراءةأخذ،التابعينخيرةمن،عبلةأبىبنإبراهيم-12

.(2)ـه151سنةتوفى،-عنهمالثهرضى-مالك

بنحمزةعنالقراءةأخذ،الكوفى،الثورىمسروقبنسعيدبنسفيان-13

.(3)ـه161سنةتوفى،الزياتحبيب

الشاذةالفراءاتتعرفكيف

منها:طرقعدةغيرهامنالشاذةالقراءاتلمعرفة

العشرأوالسبعالقراءاتفىالمؤلفةالصحيحةالكتبمنكتابمراجعةأولآ:

منل:

خالوية.لابن(السبعالقراءاتفى)الحجة)أ(

الفارسى.علىلأبى(السبعالقراءاتعللفىالحجة)()ب

مجاهد.بنموسىبنأحمدبكرأبىللامام)السبعة(كتاب)ج(

الدانى.عمروأبىللحافظالسبعالقراءاتفى)التيسير()د(

طالبأبىبنمكىمحمدلأبىوعللها(السبعالقراءاتوجوهعن)الكشف)هـ(

القيسى.

.4ص1جالغراءطبقات(1)

.19ص1جالقراءطبقات(2)

.401ص1خجنىلابنالمحتسب(3)

http://www.al-maktabeh.com



115الئافةالفراءات

.المتعددةوشروحهاب)الشاطبية(المسماةالمنظومة)و(

الجزرى.ابنل!مامالعشر(القراءاتفى)النشر)ر(

للدمياطى.عشر(،الأربعةالقراءاتفىالبشرفضلاء)إتحاف)ح(

القراءاتببيان-الخصوصوجهعلى-تعنىالتىالكتبمنكتابمراجعةثانيًا:

مثل:الشاذة

جنى.بنعثمانالفتحلأبى(القراءاتشواذوجوهفى)المحتسب)أ(

خالوية.لابنالقراَن(ضواذفى)المختصر()ب

للدمياطى.عشر(الأربعالقراءاثفىالبشرفضلاء)إتحاف)ج(

الطبرى،تفسير:مثلالناحيةبهذهتعنىالتىالتفسيركتبإلىبالإضافة

ذلك.وغير،القاسمى،والزمخشرى

نإحيثالموضوعهذافىوالمتخصصينوالعلماهالقراءةأثمةإلىبالرجوعثالثًا:

بذلك.الناسأعرفوهم،مباشرةالشيوخعنوالأخذبالتلقىإلاتكونلاالقراءة

الشاذةلبعفالفراءاتأمئلة

:البقرةسورةمن-1

وَنكِنطلافْيَلُسرَفكليمَاَنافْيتُدمُلْكعَنئُنيِطاَيئثملاوُلْتَتاَم،وَاتبَعُوا:تعالىالنهقول)أ(

وَفاروتَ!َتوُرافبِبَابِلِنْيَكَلَمْلاعَتىأُنزِلَوَتارْحِّسلاائاسنوُمِفَعُيكفَرواَنيِطاَيئئ!لا

.1102:ةرقبلا1

المرادأنعلى،اللامبكسر(الملكينعلىأنزل)ومامزاحمبنالضحاكقرأ

.(1)السلامعليهما(وسليمان)داودبالملكين

المقبرلة.القراءةأركانأهموالتواتر،متواترةغيرأنهاالقراءةهذهشذوذوسبب

.!237:البقرة1(ْمُكَنْيَبل!فَفْلااُوَسنَتالَو،:تعالىقوله)ب(

تناسوا()2(.)ولا:الأشعرىموسىأبوقرأ

العثمانى:للرسمموافقةوغيرمنواترةغيرإنها:شذوذهاوسبب

.(100/1)جنىلابن)1(المحنسب

.(1/102))2(المحتسب
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.!601:البقرةأ(افِسنُنأَوْةَيآمِنْنَنْسَخْاَم،:تعالىقوله()ج

إضمارعلىوذلك،والسينالمثناةالتاءبفتحننسها()أو:الدؤلىالأسودأبوترأ

.(1)كئالنبىبهوالمراد،الفاعل

تواترها.عدمالقراءةهذهشذوذوسبب

النساء:سورةمن-2

فهفاوَاحدِّلُكلفأُخْثأَوْأخُهَلَوامْرَأةأوكَلالَةًيُورَثُرَجُلكَانَوَإن،:تعالىقوله

.[21:النساء1السُّدُسُ(

.(2"(همأ)منلفظبزيادةأمه(منأختأوأخ)وله:وقاصأبىبنسعدقرأ

العثمانى.المصحفلرسمومخالفة،متواترةغيرأنها:شذوذهاوسبب

r-المائدةسورةمن:

أَوْكِسْوَتُهُمْأَوْْمُكيِلْهَأَنوُمِعْطُتاَمأَوْدَطِمِنْمَستاكِينَعَعثترَةإطغامُ،فَكَفارَتُهُ:نعالىقوله

.!89:المائدة9(أَئابمثَلانَةِفَصِيامُْدِجَي!مْلهمَنهَبَقَرتَحْرِيرُ

)متتابعات()3(.لفظبزيادةمَابعات(أيامثلائة)فصيام:مسعودبنقرأ

العثمانى+المصحفلخطومخالفة.متواترةغيرانها:شذوذهاوسبب

:الأعرافسورة-4

.!35:الأعراف1!آيَاتِيْمُكْيَلغَنرُضُقينِّكمْرُسئلْمُكنَيِتأَيإفامنَدآبَنِي،يا:تعالىلهْوله

وهوالفاعللأن()"التأنيثبتاء)تأتينكم(-عنهاللهرضى-كعببن(بىقرأ

والتأنيث.التذكيرفعلهفىفيجورتكسير،جمع)رسل(

الصحيحة.القراءةشروطأهموهوتواترهاعدمالقراءةهذهشذوذوسبب

الكهف:سورةمن-5

.!79:الكهفأ(ائْصَغةيِفَملُكيَأخُذُذِلفورَاءَهُم،وَكَان:تعالىقوله

.(103/1))1(المحتسب

الكتب.دارط(78/5))2(القرطبى

.(47/1)القرطبى(3)

.(247/1)جنىلابنالمحتسب(4)
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؟؟7الشافةالقراءات

ماصارحتىعثمانالكلمةبزيادةغضبا(صالحةسفينةكل)يأخذشنبوذ()ابنفرأ

رووهبمايقرؤونعثمانلمصحفمخالفةتراءةشذاذاقرأواالذينوبقىمتروكًاخالفه

فىقراءتهميكتبوالمأنهمكماشذاذَايعدونهمولكنتراثتهمعنأحدينهاهملا

.عثمانمصحفعلىالناسأجمعأنبعدمصحف

اللغةفىوجهَاوافقتقراءةكلأنعلىالقراءاتعلماءاتفقذلكأجلومن

صحيحة.تراءةفهىروايتهاسندوصحالمصحففىخطاووافمَتالعربية

الأوجهعلىاشتملتقداليومأيدينابينالتىالعثمانيةالمصاحفتكونهذاوعلى

المثمهورينالقراءالأئمةطريقعنالبقاءلهااللّهكتبالتىالأوجههذهغيرلاالسبعة

أصولهاترجعالتىالعربيةاللغاتلجححيعشاملةكانتالتىالسبعةالأحرفأنبحيث

عهدفىالصحابةمنب!جماعالمتعددةالقراءاتتمثلهاالأحرففلازاكسبعإلى

العليم.والله-عنهاللهرضى-عثمانالخليفة

الاختلافوجوهعلىودقيقًاشاملاًاطلاعًامطلعًاالطالبأوالباحثيكونوكى

العشرالقراءاتالكتابهذافىلهأوردناوالمشهورةالمتواترةالعشرالقراءاتفى

بينها.والاختلات

ثم

A
ة

"+تد-.+!ط،!اك+!ط

(

ص!ننب!ق

يق
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عامه!قرإ،ةأصول

العامةولإجماع،المشرلهْيةالأقطارجلفىالناسبينتراءتهلشهرةبهابتدأتإنما

تتبعمنلىظهرماعلىالمصريينعامةقراءةوكانت،الزمانهذافىمصرفىعليها

علىالهجرىالخامسالقرنأواخرإلىالإسلامىالفتحمنذوتاَليفهمالقراء،سير

ثم،المدنىالقارئنافععنالمصرىورشرواهاالتىسيماالمنورةالمدينةأهلطريقة

فىوكتابةقراءةعليهاالعملواستمر،البصرىعمروأبىتراءةبينهمبعدهااشتهر

أبىبنعاصمتراءةمحلهحلتثمالهجرىعشرالئانىالقرنمنتصفإلىمصاحفهم

عبدأبىعنالقراءأخذ،الأربعةالكوفةقراءأولهوهذاوعاصم،الكوفىالنجود

وله.!النبىعن،عنهاللّهرضىطالبأبىبنعلىالإمامعن،السلمىالرحمن

والثانى،الكوفىعياضبنشعبةأحدهما.واسطةغيرمنالقراءةعنهأخذاراويان

كانلكونهشعبةالمؤلفينوأكئر،الشاطبىوقدم،الكوفىالغاضرىسليمانبنحفص

وللاقتصار،الآنعليهاالمصريينجلالتيسيرصاحبوقدم،والحديثبالقراءاتعارفَا

فقلت:الزمانهذافىغالبَاوالمشرقيةالمصريةالمصاحفضبطفىعليها

وروىتقدملماوبراءة،الأنفالبينسوىسورتينبينالبسملةإثبات:حفصروى

أشبهوما،وفيهن،وعليهن،وفيهما،وعليهما،وفيهم،ولديهم،واليهم،عليهم

الوصلفىالهاءبكسرساكنةبياءمسبوقةتثنيةأو،لجمعضميرهاءكلمنذلك

لعارضياؤهحذقتمماونحوهما،وفاستفتهم،يأتهموإن،رُوىوكذلك،والوقف

المذكرينجمععلىالدالةالزاثدةالميم:وهى،الجمعميمإسكانوروىبناءأو،جزم

أنفسكم""عليكمغير"،"عليهمنحو:محركقبلوقعتإذاتنزيلاًأو،حقيقة

"عليكم:نحو،ساكنقبلوقعتإذاوففًاوسكونهاوصلاَ،وضمهاووقفَا،وصلاً،

."الذين"منهم،"القتال

فيهمافلهمتجانسانأو،متقاربانأومتماثلانمتحركانحرفانالخطفىالتقىىاذا

علىمشددةواحدةبنونالكهففى،مكنىما"قالروىأنهإلاواحدًاقولأالإظهار

وأبالرومإماالإشارةمعلكنه،بيوسفئأمنا،لا"مالكروىوكذلك،الإدغام

.الإشمام

و"عقلوههدى"،"فيه:نحومتحركوبعدها،بساكنالمسبوقةالضميرهاءوروى
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911عافراءةأصول

وقعتواذا،فبالصلةمهانا،"فيه:نعالىقولهفىإلاالصلةترك:أىبالقصر،وهم"

النملفى"إليهمو!فألقه،موضعيهفى!أرجه"إلاالصلةفيهافلهمتحركينبين

-diوروى.بالقصرفرواهماالزمرفىلكم،"يرضهوالا،بالإسكانفرواهما

وأ،الشاطبىالإماممختار:وهو.حركاتأربعقدربمدهماالمتصلوالمد،المنفصل

القصر.إلاالبالمدفىلهوليس.التيسيرفىالمذكوروهوخمس

فصلتالمرفوع"أعجمى"إلاالقرآنجميعفىوالمزدوجالمفردالهمزتحقيقوروى

المواضعفىالثانيةبتسهيلرواهف!نهوأخحيهاالذكرين"لاوإلا،الئانيةبتسهيلرواهف!نه

معخالصةألفًاإبدالهاوالثانى،والألفالهمزةبينجعلهاأحدهماوجهينعلىالستة

إذاوالاغالبًا،الأخذوبهالأداءأهلأكأِذهبواليه.للساكنينألفاتثلاثبقدرالمد

بينألفًايدخللم،كالباقينيبدلهاف!نهساكنةوالثانية،الاستفهاملغيرالأولىكانت

مطلقَا.الهمزتين

حيثو"ضياء"بهود"بادى"وكذلكياء،الهمزةبإبدالالنجمفى"خيرى"وروى

بالإبدال،""والنبوةوبابه""النبىوروى،اًواوكفؤًاوهمزةهزؤًاهمزةوأبدل،وردت

.والإدغام

الطرقهذهمنيسكتولمالقراء.منغيرهعنالنقلفيهصحمماشيئًاينقلولم

"عرجًا:مواضعالأربعةفىالهمزلغيرالسكتعنهوجاءالهمز،قبلالساكنعلى

بالتطفيف،ران"و"بل،بالقيامةراق"و"من،يسهذا"و"مرقدنا،الكهفأول،اًميق

!إذ:نحووالصاد،والسين،والزاى،والدال،والجيمالتاء،عند:إذذالوأظهر

قد:ودالصرفنا"و"إذ"سمعتموه"إذارين"،"إذدخلوا"،"إذ،"جاؤكم"إذتبرأ"،

لافد:نحووالظاء،والضاد،والصاد،والئينوالسين،والزاى،والذال،الجيمعند

"فقد،"صدق"لقد،شغفها""قد،،سمعقدة،زينا"لقدول،ذرأنا"و!لقد،"جعل

والسينوالزاء،والجيمالتاء،عند:بالفعلاتصلتتأنيثتاءوكلظلم"،"فقدضل"

"حصرت،"ردناهم"خبت،"جلودهم"نضجتثمود"،"كذبت:نحووالصاد،

والنونوالثاء،التاء،عند:هلولام،"ظالمةدكانت،"سورة"أنزلت،8صدورهم

والزاى،التاء،عند:بلولامنحن"،"هلثرب"،"هلننقمون"،"هلةنحو

!بلزين"،"بل،"تأتيهم"بل!حو:والنونوالظاء،،والطاءوالضاد،،والسين

عند:المجزرمةوالباء،"نتبع"بلظنمتم"،))بلطبع"،"بلضلوا"،"بلسولث"

وقع،حيثذلك"يفعل"منالذالعند:واللام،"فسوفيغلب!أو:نحوالفاء
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و!فنبذتها"،"عذت"،فىالتاءعند:والذالبهم"،"تخسف:فىالباءعندوالفاء

و"لبثت""أورثتموها":فىالتاءعندوالئاءمنهماتصرفوماو"أخذتم"،و"اتخذتم"،

يرد!ومن:فىالثاءوعند"كهيعمذكر"،:فىالذالعندوالدالجاء،كيف

عندوالنون،"لحكمو"واصبرلكم"،"نغفر:نحواللامعندالمجزومةوالراء،"ثواب

فىذلك""يلهثفىالذالفىالثاءوأدعم،"والقلمن"و،"والقرآن"يس:منالواو

"طسم".:منالميمفىوالنونبهود،معنا""اركبفىالميم:فىوالباء،الأعراف

الإعامقولكلمأوائلفىالمجموعةالستةالحلقحروفعندالساكنةالنونوأظهر

وبغتوالراء،،اللامفىبلاغنةوأدغمهماغفلاخاليةعمحكمالإهاجنة،الشاطبى

وأ.الباءمعالنوناجتمعتإذاإلا)يومن(قولكيجمعهاالتىالأربعةالأحرففى

الباهعندالإخفاءمعبغنةميمَاوقلبهما-اتفاثاتظهرف!نماصوانكدنيا،كلمةفىالواو

التجويدكتبفىعليهماالكلامالعلماءبسطوقدالأحرفباقىعندبغنةرإخفائها

ثئت.إنفاطلبه

تعالى:قولهفىالراءأماللكنه،غيرهأمالهماجميعفىواحدًاقولأالفتحوروى

مفتوحةكانتإذاوصلأالراءيفخمأنهالراءات(فىمذهبهو)حاصلبهود،!مجريها"

وأ"الأرض"،:نحوفتحبعدساكنأو"رزقنا"،:نحومضمومةأو!رنجنا"،:نحو

لكن،"!فرقةنحواستعلاءحرفوبعدها،أصليةكسرةبعدأو"فراَن":نحوضم

.الوجهانفيهعنهوصح،القافكسرأجلمنبالشعراء"فرق"فىعنهاختلف

فىارجعوا"دا:نحوكانتمتصلةعارضةكسرةبعدسكنتإذايفخمهماوكذلك

ارتضى""الذى:نحومنفصلةلارمهأو،"ارتبتم"إن:نحومنفصلةأوالابتداء،

الحالتين:فىويرققها

ورئاء.نرجالأ،نحوكرستإذا-1

"مرية":نحواستعلاءحرفبعدهاوليى،متصلةأصليةكسرةبعدسكنتإذا-2

وأ،ضمبعدوقعتإذايفخمهافإنهالوفففىحكمهاوأما،الوصلفىحكمهاهذا

!الدبر"،نحومكسورةأو،مضمومةأو،مفتوحةالوصلفىكانتسواءالفتح

نحو:فتحأو،بضممسبوقساكنبعدوقعتإذايفخمهوكذلك"بالنذر"،"النذر"،

عنهالأداءأهلأنإلا!يسير"،نحوساكنةياءبعدوقعتإذاويرققها،الفجر"العسر"

و!عين"مصر"،:نحوطاءأوصاد،والراءالكسرةبيتالحاجزكانإذافيمااخثلفوا
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واختارالاستعلاء،لحرفنظرًافخمهاوبعضهم،للقاعدةطردآرققهافبعفهمالقطر"،

فيها.الوصللحالةنظرًاالقطر"داعينفىوالترقيق"مصر"فىالتفخيمالجزرىابن

نحو:فتحأو،قبلهماضمإنالجلالةلفظلامإلاالترقيقعندهاللاماتوحكم

حينئذ.تفخيمهعلىللإجماعالثه"و"رسل،"الله"من

المرسومةالتأنيثهاءعلىالعثمانىالمصحفلخطاتباعًااختياريًاوقفًابالتاءووقف

كلمة.عشرةثلاثفىوقعت،المجرورةبالتاء

،الروموفى،مريموأولوهود،،والأعراف،البقرةفى:السبعةفىرحمت(1)

.اًعموالزخرف

وثانى،والمائدة،عمرانألوفى،البقرةثانىموضعَا:عشرأحدفىنعمت(2)

والطور.،وفاطر،لقمانوفىوسادسها،وخامسهاالنحلورابعوثالثها،إبراهيم

بفاطر.وثلاثةوغانر،،الأنفالفى:خمسةفىسنت(3)

النور.وحرف،عمرانلَاب:الأولموضعينفىلعنت(4)

فىوواحد،يوسففىاثنانواحد،عمراناكلفى:سبعةفىامرأة(5)

التحريم.فىوثلاثة،القصص

هود.فىالثه""بقيت(6)

القصمى.فىعين"لاقرت(7)

.الرومىفالثه""فطرت(8)

.الدخانفى"الزقوم"شجرة(9)

الواقعة.فى"نعيمل!جنث(01)

التحريم.فى"عمران!ابنت(11)

المجادلة.موضعى"معصيت"(12)

إفرادهفىالقراءاخئلفماحكموكذلك،بالأعراف"الحسنىربك"كلمت(13)

،بالعنكبوتربه"منتيَا)Dو"للسائليناَيتداموضغا،عشراثناوهو،وجمعه

"جمالات"و،بفصلتثمرت""عنبفاطر،"بينتيؤوعلىسباْفىوتيالغرفت"
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"تمرضا"و،تفاوالصا،لقصعىوا،ومريم،بيوسف"أبتيا"اوكذ،بالمرسلات

حين"و!لات،المؤمنونمرضعىو"هيهات"،والتحريمالنساء،وفى،البقرةموضعى

د!هاد"علىياء.بلاوقف،النجمفىو"اللات"،بالنمل"بهجةو"ذات،بمى

."و"باق"و"وال"راقو

والرحمن،،بالنور"اَية"فىكالرسمبعدهاألفبدونالهاءعلىووقف

الهاءعلى"ويكأن"،منالنونعلىووقف،فيهنالهاءفتحوصلواذا،والزخرف

أيا"لاوعلى،وقعحيث))وكأين"فىالنونوعلىالقصصفىوهما"وكأنه"من

هؤلاء""مالفىأيفئااللاموعلى»ما))وعلىبالإسراء،تدعو""أيامافىاموعلى

مذهبه)وحاصلالمعارجفى"الذينو"فمال،والفرقان،بالكهفهذا"و"مالبالنساء،

بعدهاوقعياءكلأسكنأنه:العشرةالقراءبينفيهنالمختلف(الإضافةياءاتفى

و"أجرى،الملكفىرحمنا"أوو"معى"إنكو"منى،"أعلم"إنى:نحوقطعهمز

وموضعبالشعراء،وخمسةبهود،وموضعين،بيونسموضع:مواضعتسعةفىإلا"

ذلكمناستثحىلكنه،"الذىدربىنحو:تعريفلامبعدهاوقعياءكلوفتحبسبأ،

ياءكل)وأسكن(وصلاًحذفهاتسكينهامنويلزمفسكنهاالبقرةفى"الظالمين"عهدى

يصحبهنلماللواتىالياءات)وأما(وجهى"."لنفسى:نحووصلهمزةبعدهاوقع

،بالبقرةو"بيتى"،والأنعام،عمرانبآل"وجهى"منهمففتحتعريفلامأو،همز

عدوا"و"معى،بالأعراف"إسرائيلبنىودمعى،بالأنعامو"محياى"،ونوح،والحج

ر"ذكرربى"و"معىبالأنبياء،معى"منو"ذكر،بالكهفثلاثةصبرا"و"معى،بالتوبة

،وصبإبراهيملى"كانو"مابالقصم،ردءا"و"معىبالشعراءكلاهمامعى"من

،بالبقرة"بى!وليؤمنواو)أسكن(،بالكانروندين"ودالى،بص"نعجةودالى

و"أرضى،بمريمو"ورائى"،بالأنعامكلاهمالته"و"مماتىمستقيمَا"،و"صراطى

.بالدخانلى"تؤمنوالمو"إن،بفصلتقالوا"ودةشركائى،بالعنكبوت"واسعة

واحدًا.قولأالحالتينفىالياءبحذفبالزخرفخوف"لاعباد"ياوروى

اَتانكفماتعالىقولهاستثنىأنهإلاالحالتينفىحذفهنالزوائدياءاتفىومذهبه

حذفهافىعنهالأداءأهلواختلفوصلاً.مفتوحةالياءب!ثباتفرواهالنملفى"الله

الحد.ولثهروايتهأصولتمتوهناوقفًا
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بمعنىالعشرالقراءاترواةمنغيرهأصولعليهتترتبأصلأجعلتهاأنى)وأعلم(:

وأترك،خفصروايةأولفيهاخالفالتىأصولهذكرعلىمنهمكلعنسأفشصرأنى

كانواذا.للاختصاروطلبًامنها،بهاالعلمعلىاتكالأعليهاوافقوهالتىالأصول

الموفق.واللّه.رواييهدونالقارئإلىعزوتيسيرَاقارئروا!بينالخلف

أ

،

"!!!آط!+-د!

أآآ

ص!بب!ق

ين+ا
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شلبةل!ايةأمهول

الهاءب!سكانو"يتقه"و"نصله،،و"نوله"،منها"،و"نؤته"اليك"يؤدهشعبةروى

والشعراء،،وول،الأعراففى"واَمنتم،الهاء،بقصرمهانا"و"فيه،الخمسفى

أءدطودا،بالواقعةلمغرمون"و"أءنا،بفصلتالمرفوعو"أءعجمى"،بالأعرافلنا"و"أءن

وقع،حيثودههزؤا"،الجميعفىالشانيةتحقيقمعبالاستفهام"وبنينمالذاكان

الأحزابفىو"ترجى"،الشوبةفىو"مرجئون"الواو،بهمزالإخلاصفىو"كفؤا"

الهمزةبإبدالجاءوكيف،وقعحيثو"لؤلؤا"فيهما،الجيمبعدمضمومةبهمزة

.اَواوالهمزةب!بدالوالهمزةالبلد،فىو"مؤصدة"،اَواوالأولى

الواوفىوالنونوقعا،كيفو"أخذتم""انخذتم،،:فىالتاءفىالذالوأدغم

فىهذا"و"مرقدنا،بالكهف"اَميق"عوجاوروى،"القلمن"ووالقراَن""يس:من

نونإدغاممعالسكتبتركالتطفيففىران"و"بل،القيامةفىراق"و"من،يس

و"أدرى"،التوبةفىوكأهار"،الأنفالفى"رمى"وأمالبعدهما،الراءفىبلمن

فيها،"نأى"وهمزالإسراء،موضعىو"أعمى"،التطفيففىران"و"بل،وقعكيف

منفقطوالراءمستقرا"،و"راَه،"اًبكوك"رأى:نحومحركقبلالواقعرأىوحرفى

إمالةمنعنهالئاطبىالإمامذكرهوماالقمر""رأى:نحوساكنفبلالوافعلفظه

منه.بهيقرأأنينبغىفلاوأصلهالحررطريفمنلي!بأنهالنشرفىورد،همزة

بيونى،"الر"منالراءأيضَاوأمال،اًعمحرفيةب!مالةفقفلهعليهوقفت!اذا

!طه"،منوالهاء،والطاء،مريمفاتحةمنو"يا""ها"،بالرعد،و"ألمر"وأحْواتهإ،

بفتحبهود)مجرها"-J«5.""حممنوالحاء،""يسمنوالياء،"طسم"منوالطاء

و"سدى"،بطه"سوى"فقطالوقففىوأمال.ميمهضممعإمالةغيرمنالراء

،والأنعام،عمرانلَاب"و"وجهى،ونوح،والحج،بالبقرة""بيتىوروى.بالقيامة

جاءتحيثودامعى"وقعحيث"Iإو"أجرى،بالمائدة"إلهينو!أمى"إليكيدى?و

دين"و"لى،بصفعجة،"لى،بطهفيه،و"لى،وص،بإبراهيم،"ىلكان!ما

اسمه"و"بعدى،البقرةفى"الظالمينداعهدىوروى.فيهنالياءب!سكانبالكانرون

مفتوحةالياءب!ثباتبالزخرفخوف"لاعبافىىو"ياوصلأ،الياءبفتحبالصف
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تمتوهنا.الحالتينفىالياءبحذفالنحلفىالثه"أتانو"فما،اَفقوساكنةوصلاً،

الحمد.ودثهأصوله

ثم

p
لأ

بء*!آط!+!!

آأ
!بب!ق
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حمزة،ةقراأصول

:راويانولهالكوفةفراءثانى،الكوفىالزياتحبيببنحمزةعمارةأبوهو:

البزار.هشامبنخلفمحمدأبوأحدهما

خلاد.عنالأداءفىمقدموخلف.الكوفىخالدبنخلادعيسىأبووثانيهما:

كانأنهحمزةعنصح:فقلتحمزةالإمامإلىعزوتولذايسيربينهماوالخلف

الناسسوىالسورتينبينالبسملةبتركترأأنه:عنهووردالاستعاذة"يسير"يخفى

والحمد،الناسبينأما،اللاحقةالسورةبأولالسابقةالسورةاَخرووصلالحمد،مع

الوقفوبراءة،الأنفالبينأيضًالجميعهمويجوزالقراء،لجميعالبسملةإلافيهفليس

والوصل.والسكت

الزهر.الأربعفىالسكتالسورتينوصلممنكغيرهلهالأداهأهلبعضواختار

وبينوالبلد،الفجروبين،والتطفيفالانفطاروبين،والقيامةالمدثربينبهنوالمراد

،الصراطخلفوروى،غيرهنوبينبينهنالتفرقةعدموالتحقيق،والهمزةالعصر

بخلفخلافووافقه،الزاىعوتالصادب!شمامأتياوكيفوقعا،حيثوصراط

الحسنأبىعلىالدانىلهترأالصادوبوجه.خاصةالفاتحةمنالأولالحرففىعنه

واقتصر،فارسالفتحأبىعلىلهقرأالزاىصوتالمشمةوبالصاد.غلبونبنطاهر

شيخعليهنبهكمابالوجهينالأخذوالأولىكالتيسير.الحررفىالوجههذاعلىله

فىوذلك،دالبعدهاساكنةصادكلحمزةوأشم.روضهفىالمتولىالعلامةمشايخ

،الأنعامفىثلاثةو"يصدفون"بالنساء،موضعينفى"أصدق"حرلها:عشراثنى

و"قصد"،بالحجرو"فاصدع"،ويوسف،بيونسو"تصديق"،الأنفالفىو"تصدية"

المصيطرون"داعادكذلكخلفواشم،والزلزلة،بالقصصو"يصدر"،بالنحل

وعدمه،،عنهالجمهررروايةوهو،الإشمامبينخلادعنفيهماواختلفو"بمصيطر"

واليهم،،عليهمحمزةوقرأالفتحأبىعلىلهالدانىقراءةمنالوجهينثانىوهو

معالنونفىالنونب!دغامالنحلفى"بمالو"أتمدوننوصلاَ،والميمالهاءبضمولديهم

وؤالذاريات،ذكرا"فالتالياتزجرا،فالزاجراتصفاو"الصافاتوقبلها،الواومد

قبلها.الألفمدمعإشارةغيرمنوالذال،والزاىالصاد،معالتاءب!دغامذروا،

،بالمرسلاتذكرا""فالملقياتمنوالصادالذالفىالتاءإدغامخلادروىوكذلك
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الفتح،أبىعلىالدانىلهقرأفيهماوبالإدغام،بالعادياتصبحا،و"فالمغيرات

يؤدهو"لا"إليك"يؤدهفىالهاءحمزةوأسكنالحسنأبىعلىلهقرأوب!ظهارهما

"ونصله"ودانوله"،،والشورى،عمراناكلفىمنها"و"نؤته.عمراناكلفى"إليك

قولهمنفيههاءوقصر.والقصصطهفىامكثوا"و"لأهلههاءوضمالنساء.فى

قولأالصلةخلففرواه"ويتقه"هاءفىعنهواختلف،بالفرقانمهانا"اذفيهتعالى

الحسن،أبىعلىلهالدانىقرأوبهالصلة:أحدهما؟بوجهينخلادورواهاواحدَا،

الكهففىأنسانيه""وماحمزةوترأ،الفتحأبىعلىلهقرأوبهالإسكان:والثانى

فيها.الهاءبكسرالفتحفى"هّللاو"عليه

واحدَاقولأالمنفصلوالمد،المتصلالمدب!شباعوقرأ.الجلالةلامترفيقمنهويلزم

و!أءنكموالشعراء،،وطه،بالأعراف!اَمنتم،وترأ.حركاتستفدربمدهماأعنى

فى"الفاحشةلتأتونو"أثنكم،اًضيأبهالنا"و"أئن،بالأعراف"الرجاللتأتون

و"أءعجمى"،السبعالكلماتفىبالاستفهامنفىمال"ذاكانو"أن،العنكبوت

و!يأجوج،همزغيرمنالهاءبضمو"يضاهون"،التحقيقعلىبفصلتالمرفوع

فىعنهوجاء.الحالتينفىفيهماألفًاالهمزةبإبدالوالأنبياء،،الكهففى"ومأجوج

(U"الآخرة:نحوهمزعلىدخلتإذاالضعريفيةألو،وقعكيفشىء K،"الأنهار

أليم"لاعذابإلىخلوااَمن"،من:نحوهمزوليهإذاكلمةاَخرالواقعوالساكن

قرأوبه،الروايتينمنوقعكيفوشىء،التعريفلامعلىالسكت:أحدهمامذهبان

لاأنعلىالمذكورالساكنوعلىعليهما،السكتوثافيهما،الحسنأبىعلىالدانى

فيهخلافلاف!نه"أنفسكمو"فىاَمنا"،و"قالوا،"أنزل"بمانحو:مدحرفيكون

.الطرقهذهمن

طريقمنالجميععلىالسكتاحدهما:؟وجهانلخلفالمذهبينمنويتحصل

الحسنأبىطريقمنفقطوقعكيفوشىء،اكلعلىالسكتوثانيهما:.الفتحأبى

وثانيهما:.الفتحأبوطريقمنالجميععلىالسكتترك:أحدهماوجهانولخلاد

خاصالتفصيلوهذا،الحسنأبوطريقمنفقطوقعكيفوشى.،اكلعلىالسكت

وفى،سيأنىماعلىوالإدغام،النقلوفعكيفشىءفىفلهالوقفوأما.بالوصل

أبىطريقوهومنهماوالنقلعنهما،الحسنأبىطريقرهو.الروايتينمنالسكتاكل

شراحلبعضخلالحاالجزرىابنحققهكمابالسكتالتحقيقفيهيجورولا.الفتح

روايةمنفقطوبدونه،خلفروايةمنوبهسكتبلاالتحقيقالمفصولوفىالحرر.
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بناءلحمزةاَخرونوأطلقه،خلفبروايةالحررشراحمنجماعةوخصهونقلخلاد

ابنالمحققكلاممنالظاهرهووهذا.وطرقهالتيسيرعلىالحررزياداتمنأنهعلى

أنباعهمنوكثير،الشاطبىفعلهماعلىاعنمادَاالعملعليهالذىوهوالجزرى

التحقيق.علىالمذكورينالطريقينمنيكنلنموان،نفسهفىوصحته،ولشهرته

النقلالقراءمنأحديجزلمإذ"أنفسكم"عليكم:نحوالجمعميمذلكمنوششئنى

فىقيما"كعوجارقرأ.حركتهاعنلتغيرتبالنقلتحركثفلوالضمأصلهالأنإليها

التطفيففىران"و!بل،القيامةفىراق"و"من،!يفىهذا"و"مرقدنا،الكهف

بتخفيفحمزةواختمىبعدهماالراءفىبلولام،مننونإدغاممعالسكتبترك

ذهبدراليه؟ورسمىالأشهروهو؟تصريف:مذهبانذلكفىولهوقفَاالهمز

أما؟ومتحرك،ساكنإلىينقسمالهمزأنفاعلمالتصريفىأما.وجماعة،الدانى

:أنواعفخمسةالساكن

و!الذئب".و"المؤمنون"،"مأكول"،:نحوبنفسهمتوسط(1)

."فأتوا،:بحرفمتوسط(2)

ال!نا".و"الأرضاثتونى"،!الملكائتنا"،د!الهدى:نحوبكلمةمتوسط(3)

ولاهىء".ينبأ"،"لم:السكونلارممتطرف(4)

أنهعندهوحكمهامرؤا"ودزإنو"يستهزئ"،:نحوللسكونعارضمتطرف(5)

،بالبقرة"أنبئهم"هاءفىمعهويجورقبلهماحركةجنسمدمنحرفب!بدالهيخففه

و"تؤوية"،"و"تؤوى،بمريم"رءيا"وفى.والكسر،الضموالقمر،بالحجر،و"نبئهم

المختار.علىائتنا""الهدىألفإمالةوثمتغ.والإدغامالإظهاروقعكيفوةرءيا"

قبلهماالساكنالمتحركأما؟متحركقبلهوما،ساكنقبلهماإلىفينقسمالمتحركوأما

:أنواعفأربعه

،""قرآن"مسؤولا"،:نحووالياءوالواو،،الألفغيرساكنقبلهما(1)

الهمزةحركةبنقليخففهأنهعندهوحكمهالخبء"U)المرء"،،بينو"دفء"،"الأفئدة"

.الهمزةوحذفقبلها،الساكنإلى

نإوالقصرالمد،معبينبينبالتسهيليخففهأنهعندهوحكمهالألفقبلهما(2)

."و!الملانكة"و"خانفين،"أولياؤه"هاؤموةونداء"و"دعاءنا""جاهنحومتوسطاكان
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وةمنه"جاء"،:نحومتطرفاكانإنوالقصر،والتوسطالمد،معألفًاب!بدالهويخففه

سواء8.ىfLojالماء"

و"قروء".و"النسىء"،"خطيثة"،:نحو،الزائدتانوالياء،الواوقبلهما(3)

فيه.ادغامهثمالزائد،جنسمنبالبدلوتخفيفه

"سوء،،"شىء"،دالتنوء"،"المسىء8،:نحوالأصليتانوالياءالواو،قبلهما(4)

مذهبينعلىتخفيفهفىعنهواختلف!استيامى".،"!كهينة"السوء"،"سىء"،

لهماإجراءوالإدغامالبدل:وثانيهما،الصحيحمجرى.لهماإجراءال!نقل:"أحدهما"

"مؤجلاً،،:نحوكسربعدمفتوحًاكانن!فقبلهماالمخركوأما.الزاثدئينمجرى

"فئة"،،"ةش-):نحوالكسربعدمفتوحًاكانوإنواوآبالإبدالفثخفيفه"فؤادك"

و"سئلوا،"،"ئس!:نحوضمبعدمكسورآكانوان،ء-بالإبدالفتخفيفهو"فنشئكم"

خالصة.واوَاالأخفشوأبدله،بينبينبالتسهيلفتخفيفه

بينبالتسهيلفثخفيفه"مستهزءون""انبئونى"،:نحوكسربعدمضمومًاكانىان

وانقبلها.ماضممعهمزتهحذفحمزةعنوجاه.خالصةياءالأخفشوأبدلهبين

"بارئكم"،:نحوكسربعدمكسورآأو،وهثناَن،"سأل"،:نحوفتحبعدمفتوحًاكان

نحو:ضمبعدمضمومَاأوو"جبرثيل""تطوثن"،:نحوفتحأوو"متكئين"،

بين.بينبالتسهيلفتخفيفهو"نكلؤكم،"رؤوف".:فتحأو"برؤوسكم"،

أبىمذهبوهو:التحقيق؟وجهانعنهففيهعليهرائدبدخولالهمزتوسطلاذا

ها:عشرةالقراَنفىالواقعةوالزوائد،الفتحأبىمذهبوهو:والتخفيف،الحسن

والسين،،والكاف،والفاء،والهمزة،والواو،والباء،واللام،النداءوياء،التنبيه

+الأرض"،،""لأنتم،""لأبويه"ماو"ياأنغ"،!هاوأمثلنها:،التعريفولام

بعدذلكفىالهمزتخفيف!سأوريكم"."كأنهم"،"فأوارى"،و"أوحى"،"ءأنتم"

كمابالنقلالتعريفلاموبعد.والقصرالمدمعبينبينبالتسهيلالنداءوياالتنبيههاء

مفتوحًاكانووان.مفتوحةياءف!بدالهكسربعدمفتوحَاكانإنغيرهنوبعد،تقدم

كان!ان،بينبينفبتسهيلهفتحبعدمضمومَاأوالكسر،بعدمكسورًاأو،الفتحبعد

ياء.والإبدال،بينبينالتسهيلففيهكسربعدمضمومَا

علىالوقففىيتبعكانأنهحمزةعنسليمعنجاءأنه:فاعلمالرسمىوأما

منوجماعة،والشاطبى،الدانىذلكوقيد.العئمانىالمصحفخطالهمزكلمة
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ألفًافيهصورتفما.بهصورهبماالهمزةيبدلفكانالعربيةفىصحتهبشرطالمتأخرين

يحذفها.تصورلموماياء،يبدلهياءفيهصورثوماواوَافيهصورتوما،اًفلأيبدله

ساكنالهمزةصورةهىالنىالألفقبلكانإذاكماالرسماتباعأنه:وأعلم

فىكانفإننقلاً،صحتهوعدم،للغةلمخالفتهبهالقراءةتجورلاف!نه!السواَى":نحو

موافقًاالوجههذاوكان،الرسمظاهرمخالفوهو،راجحبوجهالقيامىالتخفيف

بموافقةلاعتضادهعندهمالمختارهوالمرجوحأعنىهذاكانفياسَامرجوجَاظاهرة

الرسم.

تجور:فعليه.بالرشدتظفربكتبهفعليكالرسممعرفةعلىمتوقفةذلكومعرفة

الهمزةتبدللمماالمتقدمالنخفيفبأنواعالمخففالهمزفىوالإشمامبالرومالإشارة

الهمزحركةإليهنقلفيما:الأولىصور؟لأربعشاملوذلك.مدحرففيهالمتطرفة

بشرطة.وتشمالمنقولةالحركةفتراموداشىء"و"سوء"،و"دفء"،المرء"دا:نحو

واوًاأوو"النسىء""برئ"نحو،قبلهمافيهأدغمياء،الإبدألخفففيما:الثانية

الرسمىالتخفيفففيهأدغمهمنعندو"شىء"و"سوء"،"قرؤ"نحوقبلهفىوأدغم

علىكذلكأبدلما:الرابعةودإيتاءى"نبأى"و!منو"الضعفاء"،!الملؤ":نحو

)نعم(عارضسكنوهمماامروؤا"و"إنو"يبدئ"،!لؤلؤ"،:نحوالأخفشمذهب

"يبدأ":نحوحركةبعدالفنحبغيرمتحركًاطرفاكانإذاالهمزفىبالتسهيليجور

السماء"،و!منو"الماء"،يشاؤوا"،ة:نحوألفبعدأوشاطى"،و"و!نو"يبدئ"

ببعفللنطقت!زيلأبينبينتسهلهاذلكفىالهمزةحركةرمتف!ذاماء"منlو

وبعضالداء،أهلمنوكثير،الشاطبىمذهبوهوبجميعهاالنطقمنزلةالحركة

علىحملاًالإبداليوجبوقفًاالهمزسكونأنبدعوىجمهورهموأنكر،النحاة

سوىهذاعلىيجورفلاالمتجركئخفيفلاالساكنتخفففهىالألفقبلالفتحة

الجزرىابنالمحققوصحح.شادأوعدوهتبعهومن،الشاطبىورده.الإبدال

الوجهين.

منالصفيرأحرفوفى،خلفروايةمن،والدالالتاء،فىذال(حمزة)وأدغم

فىالساكنةالتأنيثوتاء،روايتيهمنالثمانيةحروفهافىفدودالخلاد،رواية

والثاء،التاء،فىهلولام،والسينالناء،فىبللاموكذا،كذلكالستةحروفها

لكنهالفاء،فىالمجزومةالدانىلهقرأوب!دغامهطبع""بلفىعنهخلادعنواختلف
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لهاظهاره.إدغامهبينالفتحأبىطريقمن"فأولئكيتبلم"ومنفىالتخييرعنهورد

"لبثت"،وفى،والزخرف،الأعراففى)أوركصموها(فىالتاءفىالئاء)همزة(وادغام

و"فنبذتها"،والدخانبغافر"عذت"فىالناءفىالمعجمةوالذالأتيا،كيف"ودالبسّم

!كهيعصفىالذالفىوالدالمنهما،تصرفوماو!أخذتم""اتخذتم"وفى،بطه

اَخريشاء"من"يعذبفىالميمفىوالباء،عمران!افى"الثواببردومن«وفىكر"

خلاد،عنيخلفولكنهود،معنا""اركبممنالميمعندالباء!وأظهر".البقرة

أيضَاوأظهر،الفتحأبىعلىلهترأوبإدغامه،الحسنأبىعلىالدانىلهقرأوبإظهاره

النرنإدغامخلفوروى.والقصصالشعراء،أول"طسم"هجاءمنالميمعندالنون

غنه.غيرمنوالياءالواو،فىوالتنوين،الساكنة

إمالةفعلاءا،اسمفىوقعتحيثتحقيقًاياءعنمنقلبةألفكل(حمزة)رأمال

،"عيسىولي"يحيىوة"موسىوة"أدنى"و،"الهدى":نحو،ووقفَا،وصلاًكبرى

نحو:التحقيقبقيدخرجوقدو"اسنعلى"و"اجسْبى"و"فسوى"و"يخشى"اَتى"ودا

ياءوبعد"قاثم"،:نحوالزائدةوبمنقلبةأصلها،فىللاختلافو"المنوة""الحيوة"

ب!سنادالأفعالومن،بالتئنيةالأسماءمنالياءذواتوتعرفو"دعاة""عصاى"،:نحو

الواوظهرتلرانالألفأصلفهىالياءظهرتن!ف،المخاطبأوالمتكلمإلىالفعل

واشنرى،رميترمىنحو:فىالأسماءمنالياثىفى:تقولمثلاًأصلها،فهى

،علوتوعلا،دعوتدعا:نحوفىمنهاالواوىىوف،استعليتواستعلى،اشتريت

!أدنى":نحووذلكويماليائيَايصيرف!نهأحرفثلاثةعلىالواوىرادواذا

و"من،"و"فتعالى"و"اعتدى"و!تتجلى،"ود!أنجاه،"و"تزكىو"ركاها"،"و"يتزكى

مؤنثعلىدالةفصاعدًارابعةراندةالفكلوهىالتأنيثألفاتأمالكذا."استعلى

وو"أسرى""طوبى"،نحوالفاءمثلثةفعلىفىوتكون،مجارىأو،حقيقى

نحر:فتحهاأوالفاء،بضمفعالىورنعلىكانماأمالداوكذا""إحدى"،

رسمثمتطرفةألفكلأمالوكذا،و"نصارى"،"و"يتامى،و"كسالى"أسارى"،لا

و"ياأسفى"،و"ياو"بلى"،"متى"،:نحووالأفعالالأسماءفىياءالمصحففى

وأأينأو،كيفوقوعبصلاحيةوتعرف.الاستفهامية"و"أبىو"عسى"،،حسرتى"

وعلى،،وحتى،والى،لدى:وهىكلماتخمسذلكمنىش!ساو،مكانهامتى

فتحهن.علىللاتفاقركىوما

فىرائدةأو،أصليةفىكلاهما"وةأو،أتياكيفوالضحىالربا،أيضَاوأمال
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فىرائدةأو،أصليةياثيةأو،واويةتقديرًاأوتحقيقَا،المحطرفةالآىالأسماء،

'i*'J،لأسماءا ljإذا"و،بالشمس"طحاهاوة،"تلاهاوة،بالنازعات"دحاهاةالافعال

لاماوالاو"متا"،،،اَسمهة:نحومطلفاالتنوينمنالمبدلةدالا،بالضحى"سجى

القيامة،،وسأل،النجم،طه:سورةعشرةإحدىفىوذلك،بحالالآماليقبل

هذهولكن،والعلق،والضحى،والليل،والشمس،وسبح،وعبس،والنازعات

أميلالسرروباقى،والليل،سبحوهمافواصلهماالإمالةعمتسورتانمنهاالسرر

ثم،"لذكرىالصلاة"وأقمإلاطغىإلىأولهامنبطهفالمحال.ل!مالةالقابلمنها

إلينايرجع"حتىثم،"غشيهمو"عاو"ذكرى"عيمىإلا"لترضى"إلى"موسى"من

أولهامنالنجموفى"بصيرًا"إلا-اَخرها-إلى8أبى"إبليسعنثم،ممال"موسى

وفى"فأوعى"الى"لظى"منسألوفى،اًئيشالحقمنإلا"الأولى"الضذرإلى

إلااَخرهاإلى"موسى"حديثمنالنارعاتوفىاَخرها،إلى"ةصلىمنالقيامة

فواصلهاكلالشمسوفىئيتلهى،،إلىأولهامنعبىوفى،"و"لأنعامكملادحاها"،

وفى"سجى"،إلا"فأغنى"إلىاولهامنالضحىوفى.و"طحاها""تلاها"،إلا

."!يرىإلى"!ليطغىمنالعلق

كيف)خطايا"وهىبفشحهنفقرأكلماتكلهذلكمناستثنىحمزةأنوأعلم

،الأنعامفىهدان"ردقدو!خطايانا"،،"و!خطاياهم"خطاياكم"،:نحووقعت

و!أوصانى،،والنحل،بمريموذأتانى"،بالكهفو"أنسانيه"،ب!براهيمعصانى"و!من

وأ.بثمنسقأومنسوكا،يكنلمإذاوقعحيثو"احيا"،بالجاثيةو"محياهم"،بمريم

فىوذلكبالواو،نسقن!فبه""فأحياأحياكم"،و"ثم!أحياكم"،نحو:فقطالفاء

"I،"أماله.بالنجمأحيا"ودامات

بيوسف،و"مثواى"،طه،بالبقرةوهوللياء،المضاف"هداى"أيضَاوفتح

"و!مرضاتنور،فى"و)مشكاة،وقعكيفرؤيا"8و،الأنعاماَخرو"محياى"

.عمرانلَابتقانه"و"حقوقعا،حيث"مرضانى،

"الجمعانتراءفيفلما:تعالىقولهمنوصلاَالهمزةدونالراءوأمال:!فصل"

مغا.والهمزةالراءأعالوقفواذابالشعراء

وأما،وفصلتالإسراء،فى"بجانبه"ونأىتعالىقولهفىالهمزةأيضَاوأمال

خلاد.وفتحها،خلففيهمافأمالهاالنون
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اختلفأنهإلا،النحلموضعىفى"اَتيك"وكذاالنساء،فى"ضعافًا"أيضَاوأمال

ةضعافا"بفتحلهقرأالدانىأنيفيدماالبيانوجامعالنثر،وفىفيهما،خلادعن

اَعم"اَتيك"فىفقطوبالإمالة"ضعافًا،فىوبالوجهين،الفتحأبىعلىاًعمو!اَتيك"

اسمًاكانسواءمتحركفبلوقعحيثةرأى"حرفىأيضًاأمال،الحسنأبىعلى

"رأىبهرد،"أيديهم"رأى،بالأنعامكركبَا""رأى:مواضعالسبعةفىوذلكظاهرآ،

رأى""ولقد"رأىو"ما،بطه"اَرانةرأى،بيوسف"قميصهراىفلماةربه،برهان

مواضع:تسعةفىكلماتثلاثفىوذلكضميزاكانأوقميصهرأىأو،بالنجم

بالنحل،"و"رإَ،القصص،بالنحلتهتز،"وراَها،بالأنبياء8كفرواالذين"را!وهى

وقعإذاوصلاَفقطالراء"أمال"والعلقوالتكويربالنجم"و"رإَ،بالصافات"وةفراَه

مغا"الذين"ورءا،بالأنعام"الشمسو"رءاالقمر"،"رءا:مواضعشةفىساكنبعده

أمالعليهوقفداذا،بالأحزابالمؤمحون،"راءا،بالكهف،المجرمون"رءا،بالنحل

،اَعمالحرفين

"راد"وهى:أفعالعشرةفىثلاثىماضفعلعينهىالتىالألفأيضًاوأمال

،"و"راغ"حاق"?ولاضاق،و"طاب"لاخاف"5"و"رانو"خاب"و"جاء"و!شاء"

الفعلبقيدوخرج،وص،بالأحزاب8ةراغتذلكمنىن!ساأنهإلاوقعتحيث

فيخرجالزيادةمنالمجردبالثلاثىوالمراد"يخافون":نحووبالماضى،""ضاق:نحو

و"المر،وإخواتها،،يونسأولالر"ةمنالراءأيضًاوأمالو"فأجاءها"،راغI":نحو

منوالطأوشىمريمفاتحتىمنوالياء،وطهمريمفاتحتىمنوالهاءالرعد،أول

السبع.فى!حم"منوالحاءو"طسم"!طه"

فىالمكسورةالمظرفةالراءقبلالواقعةالألفصغرىإمالةحمزةأمال"!فصل

راءينبينالواقعةوالألف،وقعحيثو!القهار"،ب!براهيمالبوار،دا:وهما،حرفين

و"من،المجرورة"الأبرار":أسماءثلاثةفىوهى،مجرورةوالثانية،مفتوحةأولاهما

وقع.حيثو"النوراة"الأشرار"،"منفرار"،!دار،ترار"و!ذاتترار"،

امتنعتالساكنلذلكالألفوسقطت،ساكنالممالةالألفبعدوقعإذا:تنبيه

زالف!ذا،غيرهأوتنوينَا،الساكنكانسواءالألفتلكالسقوطأجلمنألإمالة

الإمالة.عادتبالوقفالساكن

سبعةفىوذلك.ومنصوبَاومجرورًا،مرفوعًا،المقصودالاسميلحق:والتننوين
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"سوى"وو"قترا""و!ربا،أذى"و"و"مفترى8و"مسمى"ت"مو):هى؟،حرفًاعشر

مصلى"!و"فنى!و"نرى!و"عمى!و8مئوى"و"طرىولا،"ضحى"و"سدى"و

و"جنىالحر"و"القتلىالكناب"،!موسى:نحوالتنوينوغيروداهدى،"و!مصفى

نصئاالئابتوهو.عليهوالمعول،بهالمعمولهوهذاالماء"وداطغاالدار""ذكر"الجنتين

قوله:فىمطلقَاالنونفىالخلافمنتعالىالثهرحمهالشاطبىذكرهوماوأداءًا.

كتابفىيوجدلامنكرعليهبعضهموتبعه،إلخ..ورققوا.وففَاالتنوينفخمراوقد

نحوى،مذهب:الجزرىابنالمحقققالكماهوبلعليها،المعولالقراءاتكتبمن

اهـ..الروايةلاالقياسإليهدعاأدائىلا

الإسراءفىتدعوا"!أياما:تعالىقولهمنوماأيامنكلعلىالوقفلهويجور

،عمران!افىو"وجهى"،ونوح،والحج،البقرةفى"بيتى"وقرأ:الصحيحعلى

وموضعين،يونسفىإلا"و"أجرى،ئدةافىفى"إلهينو"أمى"إليك"يدى،والأنعا!

ربىو"حرم،بالبقرة"الذىو"ربىبسبأ،وموضعبالشعراء،وخمسةهود،فى

و"اَنانى،بإبراهيملعبادى"و"قل،بالأعرافكلاهما"الذين"اَبائى5"الفواحش

عبادىو"يابالأنبياء،كلاهما:"الصالحونو!عبادىالضر""مسنى،بمريم"الكتاب

و"أرانى،بص"الشيطانو"مسنىبسبأ،الشكور"و"عبادى،بالعنكبوتاَمنوا"ذين11

و!لى،بالملك"اللهو"أهلكنى،بالزمركلاهماأسرفوا"الذينعبادىياو"قل"الثه

نعجة"و"لىبمى،علم"منلىكانو"ما،ب!براهيم"عليكملىكانو"ما،بطهفيها"

بيس،أعبد"لاو"مالى،بالخلأرى،لالى"وها،بالكافروندين"و"لى،بمى

وموضعينبالأنبياءوموضعبالكهفوثلاثةبالتربةوموضعين،بالأعراف"و!معى

فيهن.الياءب!سكانوالملكالقصم،ؤفىبالشعراء،

فىالياءبإثباتالنحل"ننودْممأ"ووصلاً،الياءب!ثباتبإبراهيم"!عاء"وقرأ

الحمد.ودثهأصولهتمتوهنا،الحالينفىبالحذفأيضًافيه"اللهاَتانودافما،الحالتين
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الكسائى6ةقراأمهولط

راوبان:له،الكوفةتراءثالث،الكسائىحمزةبنعلىالحسنأبوهو:

عمربنحفصعمرأبووثانيهما:،البغدادىخالدبنالليثالحارثأبو:أحدهما

الأداء.فىمقدمالحارثوأبو،واسطةبلاالقراءةعنهروياالدورىالعزيزعبدبن

فقلت:الكسائىالإمامإلىعزوتولذايسيربينهماوالخلف

،الأعراففىو"اَءم!م"،الأعراففىكلاهمالنا،أئنولالتأنون،!أئنكمقرأ

فيهتكررومابالتحقيقبفصلتالمرفوعو!أءعجمى"،وبالاستفهاموالشعراء،،وطه

معالثانىفىوالأخبار،الأولفىبالاستفهامأءنا،ترابًاكنا!أءذا:نحوالاستفهام

فىفاستفهمالعنكبوتفىالأصلهذاخالفلكنه،النحلحرفىثانىفىنونريادة

والأنبياء،الكهففى"ومأجوج"ويأجوج،وقعحيث"الذئب"وقرأاَعمالحرفين

بضمالتوبةفىويفماهونمد،حرفالهمزةب!بدالوالهمزةالبلد،فىو"مؤصدة"

همز.غيرمنالهاء

القيامة،فىراق"و"من،يسفىهذا""ومرقدنا،الكهففى"اًميق"عوجاوترأ

بعدها.الراءفىبلولام،مننونإدغاممعالسكتبتركالتطفيففىران""بل

الثمانية،أحرفهافىدْمودال،الصفيروحروف،والدالالتاء،فى:إذذالوأدغم

فى:بلولامالثلاثةحروفهافىةهلولام،الستهَأحرفهافىالساكنةالتأنيثوتاء

،"!عذتمنالتاءفى:والذالالفاء،فى:المجزومةوالباءالسبعةحروفها

!كهيعصمنالذالفى:والدالوقعا،كيفو"اخذتم"و!اتخذتم"،ودافنبذتها"،

من"دايعذبمنالميمفى:والباء،عمرانلَاب"الثوابيرد"ومنمنالتاءوفىذكر"،

منالباءفىوالفاء،القلمو"ن"والقراَن""يسمنالواوفى:والنون،البقرةاَخر

أتيا.كيف"لبتتم"و"لبثت"،!أورثنموها"فىالتاءفىوالئاءبسبأ،بهم""نخسف

وقع.حيثذلك"يفعل"ومنمنالذ،لفىالمجزومةاللامالحارثأبووأدغم

"الهدى":نحواسمفىوقعتحيثتحقيقَاياءعنمنقلبةألفكلالكسائىوأمال

ومن،بالتثنيةالأسماءمنالياءذواتوتعرفو"سعى""أتى":نحوفعلأوو"الهوى"

ظهرتومتىالإمالةجارتالياءظهرتفمتىالمتكلمتاءإلىالفعلب!سنادالأفعال
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جاءكيف"و"الضحىوةالقوى"،""العلىذلكمنأمالأنهإلا،امتنعتالواو

راد)ذ،بالإسراءوكلاهما.وقعكيفالربا"ةوكذاو"تلاها"طحاها"وةو"دحاها"

،،ودافتعالى"ركاها"،"و"تزكىو"مرض"""يرضى:نحوأحرفثلاثةعلىالواوى

يائئا.يصيرالزيادةتلكبسببلكونهأمالهو"استعلى"

و"أسرى"،و"تقوى"،،"!طوبى:نحوالمقصورةالتأنيثألفاتأيضَاوأمال

و"كسالى"،!أسارى"،نحووفعالى،فعالىورنعلىكمانوماو"ذكري"و"إحدى"،

!بلى،،،"!متىنحوياءالمصاحففىرسمتألفوكلو!نصارى".و"ويتامى،

كله،اسنفهاميةلاودزأنى"،"و"عسىحسرتى،،و"يا،ويلنى"و"ياأسفى"،و"با

و!ما،،و!علىو"حتى"،،"و!إلىدالدى"،:وهىكلماتخمسذلكمناستثنى

فتحهن.علىللاتفاقركى"

بينالواقعةوالألف،التطفيففىران"و"ب!!،وقعحيث"التوراة5أيضَاوأمال

،8قرارو"منالمجرور،"الأبرار"فىوهىمجرورةوالثانيةمفتوحةأولاهماراءين

التوبة.فىK"هاروألفالأشرار"و"منالقرار"،"دارقرار"،و"ذات

قبلوقعحين"رأى"وحرفى،وفصلتالإسراء،فىو"تأى"حرفىأيضًاوأمال

فتحالقمر""رءا:نحوساكنقبلن!ف"الذين"را!،"اًبكوك"رأى:نحومحرك

.اَفقووأمالهماوصلاً.حرفيه

منوالهاءالرعد،أول"المر"وأخواتها،،يونىأول"الر"منالراءأيضًاوأمال

و"طسم"،"هطةمنوالطاء،ويسمريمفاتحتىمنوالياء،وطه،مريمفاتحتى

السبع.السورفى"حم"منءوالحا4611

"أبصارهم"نحوالمكسورةالمتطرفةالراءقبلالواقعةاللفاتالدورىأمال"فصل"

،و!الحمار"،"و"حمارك،و"أشعارها"،و"أوبارها"،و"القنطار"،و"الدار"

بالياء،وقعاحيثو"الكافرين""الكافرين"،وكذاجبارين"،2وو"الجار"،

و"يسارعون"و"سارعوا"،"و!البارى،"و"طغيانهم"و"بارثكمو"أاننا"،"و"أنصارى

و!محياى"،يوسفأولفىوهوللكافالمضاف"رؤيا"وكذاو"الجوار"،"و"نسارع

.لنوربا"كمشكاةوة،طهو،لبقرةبا"اىهد"،بيوسف"اىمثو"و،ملأنعاااَخر

لأجلهالألفوسقطت،تنوينأو،ساكنالممالةالألفبعدوقعإذا)تنبيه(

هذاتأصلماعلىالإمالةعادتبالوقفالتنوينأو،الساكنرالL!ف،الإمالةامتنعت
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فىعليهنبهكماتركهينبغىالمنونفىالخلافمنالحرزفىذكرهومابهالمعمولهر

هـ.-1النشر

منحرفقبلهاوقعإذاواحدَاقولأالوقففىالتأنيثهاه:الكسائىوأمال

"جنة""!أعزة"ميتة""ثلاثة""بهجة،"خليفة":نحو"ن!صشلذودزينب"فجثت

منحرتقبلهاكانواذاخمسة"رحمة":"عيشة"بلدة"l"قوة،"لذة""ليلة""حبة"

"بمطة"بسطة"5"صبغة""بعوضة""!خالصة"الصاخة"نحو:خطأ"عصضغطحق

كانن!ف)أكهر(منحرفقبلهاكانىاذافتحها،"!سبعة"النطيحة،موعظة"D،!طاقة

"الأيكة""فئة""كهيئة"نحو:بساكنمنفصلةأو،متصلةكسرةأو،ساكنةياءقبلهْ

نحو:فتحهاىالا،أمالها""لعبرة""الآخرة،"كبيرة"و"وجهة""الهة"المؤتفكة8

الإمالةإطلاقإلىالأداءأهلمنجماعةوذهب"حسرة"و"شفاهة""الشوكة""!امرأة

بالهاءووقفمعها،الفتحعلىللاجماعالألفعدامابالتفصيلالحروفجميععند

حفمى.روايةأصولفىتفصيلهامروقد.مجرورةناءالمرسومةالتأنيثهاءعلى

،المؤمنونموضعىو!هيهات"،النملفى"بهجة"ذاتمنذاتعلىوقفوكذا

ووقف،بالنجم""اللات،بص"حينولاتوة،والتحريموالنساءبالبقرة"و!مرضات

الياءب!ثباتووقف،والرحمنوالزخرفالنورفى"اَية"فىالهاءبعدالألفب!ثبات

علىووقف،الروموفىفيها"العمى"وبهاد،بسورتهالنحلواد""علىفىالدالبعد

الدالبعدالياءب!ثباتووقف،القصصفىكلاهماو،يكأنه"الثه"،"ويكأنفىالياء

"مالالنساء،فىهؤلاء"مال"فىاللاموعلىماوعلىالإسراء،فىواد"داعلىفى

النشرفىذلكوصوب.المعارجفى"الذينلافمال،والفرقان،الكهففىهذا"

داويدى،والأنعامعمرانلَابو"وجهى،،ونوحوالحجبالبقرة"بيحى"وقرأللجميع

الشعراء،وخمسةهود،وحرفى،بيونسإلا""وأجرى،بالمائدة"إلهين!أمى"إليك

وامعى"،ب!براهيملعبادى"و"قل،والزمربالعنكبوت"الذينعبادىو"يا،سبأوفى

وفىالشعراءوحرفىالأنبياء،وفىالكهففىوثلاثة،التوبةوحرفى،بالأعراف

نعجة"ودةلى،بطهفيها"و"لى،وصإبراهيمفىلى"كانو!ما،والملكالقصص

"يوموقرأبفتحها"الظالمينو!عهدى،فيهنالياءب!سكان.بالكافروندين"و!لى،بص

النملفىاَتان"و!فماوصلاَ،فيهماالياءب!ثباتالكهففىو"نبغ،،هوفىيأت"

الحمد.ودتهأصولهتمتوهنا.الحالتينفىساكنةالياءبإثبات
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اللاشرخلققرا،ةأصول

راويانولهحمزةعنراويًاذكرهمرالذىالبزارهشامبنخلفمحمدأبوهو:

أبو:وثانيهما،البغدادىثمالمرورىالوراق)براهيمبنإسحاقيعقوبأبو:أحدهما

!اسحاق،مباشرةخلفعنالقراءةوأخذ،الحدادالكريمعبدبنإدرشىالحسن

فقلت:شيخهماإلىعزوتولذايسير،بينهماوالخلفالأداءفىمقدم

السورةاَخرووصلالحمد،معالناسسوىالسورتينبينالبسملةبتركخلفترأ

قولأالبسملةفيهكالباقينفلهوالحمد،الناسبينا!أ،اللاحقةالسورةبأولالسابقة

التفرقةعدموالمختارالزهر،الأربعفىالسكتالأداءأهلبعضلهاختارواحدَا،

الهاءبكسرالنحلفىفألقه"Dووالشعراء،الأعراففى"أوجه"وقرأغيرهمبينبينهن

بكسرالفتحفىالثه"و"عليه،الكهففىأنسانيه"و"مابقصرها،مهانا"ودافيهفيهما،

فيهما.الهاء

واحذا.قولأالمنفصل،المتصلبنوسطوقرأ

بالاستفهامالعنكبوتفى"الفاحشةلنأنونو"أءنكم،الأعراففى"أءمنتم"وقرأ

الهاءبضمالتوبةفىوءيضاهون"،بالتحقيقبفصلتوالمرفوعو!أءعجمى"،،فيهن

معالسينإلىالهمزةحركةبنقلو"فسلوهن"و"سلوا"،و!الذئب"همزغيرمن

غيرالساكنعلىبالسكتعنهالمطوعىطريقمنإدرشىروايةمنوقرأالهمزةاسقاط

"الآخرة"،"الأنهار"،:نحو،كلمتينمنأو،كلمةمنهمزةبعدهوقعإذاالمد

و!مرقدنا،الكهففى"اًميقةعوجًاوقرأ،"أفلحو"قد،اَمن"و)من،ر!يسئمون"

معالسكتبتركالشطفيففىران"و"بل،القامةفىراق"و"من،آيسفىهذا"

قدودال،والدالالتاءفىإذذالوأدغم.بعدهماالراءفىبلولام،مننونإدغام

التاءفىوالذال،الصفيروأحرفالظاء،الجيمفى،التأنيثوتاء.الثمانيةحروفهافى

منالذالفىوالدالوداعذت"،"فنبذتها"أتيا""كيفو"أخذتم"،""اتخذتمفى

منالميمفىوالباء،عمرانلَاب"ثوابيردداومنمنالثاءوفىذكر"،"كهيعص

القلم،و!ن"والقراَن""يسمنالواوفى:والنون،البقرةآخريشاه"منو"يعذب

بهود.معنا""اركبمنالميمعندالباءوأظهر

فعلأر،اسمفىوقعثحيثتحقيقًاياءعنمنقلبةألفكلكبرىإمالةوأمال
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الأفعالومن،بالتثنيةالأسماءمنالياءذواتوتعرف."و"سعى"الهدى،فحو:

الواوظهرتومتى،أملتالياءظهرتفمتىمركماالمتكلمناءإلىالفعلب!سناد

ف!نهكلاهما"أوودة،أتياكيف"و"الضحىو!الربا""و"العلى""القوىإلافتحت

ف!نهو"ركاها"وداتزكى"،"يرضى"،:نحوأحرفثلاثةعلىالواوىرادواذا.يميلهن

فىوتكونالمقصورةالتأنيثألفاتأمالوكذا،ويماليائيَا،الزيادةتلكبسببيصير

،8داذكرىسيماهم"!أسرى،"!تقوى،"بشرى"8طوبىة:نحوالفاءمثلثفعلى

!ياو"بلى"،"أسارى"،:نحوياءالمصاحففىرسمتمنطرفةألفكلأمالوكذا

وةإلى"،""لدى:وهىكلماتخمسعداماالاسنفهامية8و"أنى،و!عسى"،،أسفى

أمالوكذا،للجميعالفتحإلافيهنيردلمإذركى"،"وماو"على"،و"حتى"،

فىراثدةأو،أصليةثانيةأو،واويةتقديرًاأوتحقيقًا،المتطرفةالأىفواصلألفا!

منالمبدلةوالا"سجىو"إذا،و"طحاها"و"تلاها"،"دحاها"إلاوالأفعالالأسماء

عشرإحدىفىوذلك،بحالالإمالةيقبللاوماو"أمتا"!"همسا"مطلقًاالتنوين

والشمس،،والأعلى،وعب!،والنارعات،القيامة،وسأل،النجم،طه:سورة

بالفتحفقرأهنكلماتالأصولهذهمناستثنىوقد،والعلق،والضحى،والليل

و!أنسانيه"،ب!براهيم"عصانىو"من،بالأنعام،هدانقدفي،وقعكيف"خطايا":وهن

و"أحيا"،بالجاثيةو"محياهم"،بمريمو"أوصانى"،النحلبمريمو"اَتانى"،الكهففى

داثم"أحياكم"،:نحوفقطالفاءأو،بغنسقأومنسوفا،يكنلمإذاوقعحيث

أماله.النجمفىو!أحيا""أمات"فىوذلكبالواو،نسقن!فبه"دفأحيا،"أحياهم

،الأنعامآخرو"محياى"،بيوسفو"مثواى"،وولبالبقرة"هداى"أيضَاوفتح

النور،فى"!كمشكاةأيضًاوفتح،يوسففىوذلك،بألمحلىيكنلمإذاو!رءيا"

.عمران!ل"تقاتهو"حقجاءكيفو"مرضات""مرضاتى"

الشعراءفى"الجمعانتراءءفلما:تعالىفولهمنوصلاًالهمزةدونالراءوأمال

.اًعموالهمزةالراء،أمالوقفواذا

فبلوقعحيث"رأى"وحرفى،وفصلتالإسراءفىو"نئا"حرفىأيضَاوأمال

ساكنقبلوقعحيثفقطوفتحهو"رءاه"مستقزا""ر%،"اًبكوك"رأىنحو:محرك

حرفيه.أمالعليهوقفن!فالقمر""رأى:نحوالوصلفى

!شاء":فىالحلائىالماضىالفعلعن،النحلفىأتيك"داهمزةأيضًاوأمال
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والئانية،مفتوحةأولهما،راءينبينالواقعةوالألفو"قرار"فقطو"ران"و"جاء"

"حم".،طهو"كهيعص،و"قرار"،،8و"القرار"الأبرار"،:فىوهىمجرورة

الإمالةامتنعتأجلهمنالألفوسقطت،ساكنالمحالةالألفبعدوقعإذا)تنبيه(

الأصل.علىالإمالةعادتبالوقفالساكنذلكرالف!ذا

الإسراءفىتدعوا"أيامادا:نعالىقولهمنوماأيا،منعلىالوقفلهويجرر

،ونوحوالحجالبقرةفىو"بيتى"وصلأ،الياءبفتح"الظالمين!عهدىوترأ.الصحيح

جرىI"و،المائدةفى"إلهينو"أمى"إليكو"يدى،والأنعامعمراناكلفىو"وجهى"

بطه،فيها"و"لىوالزمر،العنكبوتفى"الذينعبادىو!يا،التسعةمواضعهافىالا"

فيهن.الياءب!سكانعشرالأحدمواضعهافىو"معى،،وشىالنحلفىلى"كانو"ما

الحمد.ودتهأصولهتمتوهنا،الحلينفىالياءبحذفالنملفىاَتان""فماوترأ

م

ة

تىل-!مح!ط!!لوءب

آأأ
ص!ئيق

ين
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البمهريعمروأبى6ةقراأمهول

141

وله،البصرةفارئىأول،البصرىالمارنىالعلاءبنربانعمروأبوالإمامهو:

أبووثانيهما:،الدورىالعزيزعبدبنعمربنحفصعمرأبو:أحدهما:راويان

المباركبنيحىمحمدأبىبواسطةالقراءةعنهروياالسوسىزيادبنصالحشعي!

يسير.بينهماوالخلافالأداءإلىمقدموالدورى.اليزيدى

اختلفاومتىعمرو،أبىإلىعزوتالخلافكلمةعلىاتفقامتىأنهما:وأعلم

السورئينبينعمروأبوراد:قلتذلكوعلىفقطالمخالفذكرعلىاقتصرت

السورتينبينيسكتلمنالأداءاهلبعضواختار،بسملةبلاوالوصل،السكت

ولا،سكتلاأنهومعلوم.فيهنالسكتبينهمايصلولمنالزهرالأربعفىالبسملة

.وبراءةالأنفالبينلأحدبسملةولا،والفاتحة،الناسبينلأحدوصل

متماثلينحرفينكلمنالثانىفىالأولإدغامالمشهورعلىوحدهالسوسىوروى

وأ،مخاطبأومتكلمتاءأولهمايكونلابشرطكلمتينمنالخطفىالتقيامتحركين

فىعنهواختلفالإظهار،وجبدالا،خفىبحرفمسبولهاأومشددَا،أومنونًا،

واختلف.الوجهينفيهنعنهوصححواكاذئا"يكودزإنلكم"و"يخلغير"،غت!بي"

علىوالعمل"والذين"هو:نحوالهاءالمضمومهوةوواولوط""اكلفىأيضًاعنه

،بالبقرة"مناسككم،فىالثانىفىالأولأدغمكلمةمنالتقياواذا.فيهماالإدغام

متحركانحرفانأيضًاالخطفىالتقى!اذا.غيرهمادونفقطبالمدثر8"سلككموما

كافاوالثانى،اَفاقالأولكانإذاالثانىفىالأولأدغمكلمةمنكانان!ف،متقاربان

نحو:قافا،جمعميمالكافبعديمرنوأنمتحركا،القافقبلمايكرنأنبشرط

منبدفلاوةفررقك"،8خلقكم"مافىكمالثمرطينهذينأحدفقدن!ف"يرركم"

وإن،الوجهينفيهالمحققوصححةطلقكم"فىعنهالأداءأهلواختلف.اظهاره

أوليكونلاأنبشرطالآنىالتفصيلعلىالئانىفىالأولأدغمكلمتينكان

نحو:مخاطبتاءأو،"اًركذ"أشد:نحرمشددًاأولكم"،"نذيرنحو:منونًاالحرفين

كلمتينمنالمتقاربينمنوالواقعسعة"،يؤتيؤلم:نحومجزوماأو،"اًيواثلةكنت

لهْوله:كلمأولفىالشاطبىجمعهاحرفاعشرستالقرآنفى

جلاقدمنهحسنذاكانثوىضنووىرمبهانفساتضبقلمشفا
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العينفىتدغمفالحاءجلا.قدمنهسأىحسنذاوكان.وعجزصدرلهشعربيت

فقط.النار"عن"رحزت!فى

!لك:نحوقبلهماماتحركإذا،القاففىتدغموالكافالكاففىتدغموالقاف

قاثمًا،و"وتركوككل"ئيوفوق:نحوأظهرتاقبلهمماسكنن!فكيف"،"ينفققال"

الشينشطأه".لاأخرجمنالشينوفى،،تعرجالمعارج"ذىفىالتاءفىئدغموالجيم

فقط.سبيلا"العرض"ذىفىالسينفىتدغم

غير.لا"شأنهم!لبعضمنالسينفىندغموالضاد

شيبا""الرأسفىالشينوفى،فقط"روجت"نفوسفىالزاىفىتدغموالسين

فيه.عنهبخلفلكنفقط،

)تربالشاطبىالإمامقولأوائلفىمجموعة:أحرفعشرةفىتدغموالدال

الأصفاد}د،نلك""المساجد:نحوجلا(.ظاهرصدفهرهدثمضفاشذاذكاسهل

الدالتكونأنإلاجالرت""داود"ظلمهبعدو"منذلك""القلائد"سرابيلهم

."تزيغ"كادتوكيدها""بعدنحوالتاءفىإلاتدغملاف!نهاساكنبعدمفتوحة

جنة""ورثةثم"بالبينات":نحوالطاءوفىالدالفىعشرةفىتدغموالتاء

.شهداء""بأربعة،"سندخلهم!صالحاترينا""الآخرة،8ذلكالآخرةة

لكن،"ظالمىالملائكةؤ"طرفىالصلاةةضبحا"و"العافىياتصفا""والصافات

وكذاطاثفة"و"لنأت،اًعم"القربىذاو"اَتثم""والتوراةثم""الزكاةفىعنهاختلف

ذلك.جميعفىالوجهينالمحققوصحح،بمريمنريا"شيئَا"جئتفىعنهاختلف

نحو:المذكورةالدالفيهاتدغمالتىعشرةمنالأولالخمسةفىتدغموالثاء

ضيف".و!حديثذلك""الحرث"سليمانو"ورث"تؤمرونلىحيث

والراء،"صاحبةاتخذ.«ا"سبيلهدافاتخذ:نحووالسينالصاد،فىندغموالذال

إذاإلا،"ربك!رسللكم،دهأطهر:نحوالراءفىتدغمواللام،اللامفىتدغم

."رجلان!قال،"بر"قالنحو:قاللامإلاتدغمانلاف!نهماساكنبعدانفنحا

ماسكنإذاإلا،"كل"نؤمنربك"،"تأذن:نحووالراء،اللامفىتدغموالنون

."كلنحن"ومانحو:نحنلفظمنإلاتدغملاف!نهاقبله

بكم"."أعلم:نحوبغنةفتخفىقبلهماتحركإذاالباء،عندنسكنوالميم

فقط.يشاء"من"يعذبمنالميمفىتدغموالباء
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مضمومَاكانإذاالمدغمالحرفحركةالىوالأشمام،بالرومالإشارةتجور)تنبيه(

بالإشارةقالمنوكل،الأصلهوالإشارةوتركمكسورَاكانإذافقطوبالروم

الفاءبعضهمورادالباء،وعندمثلها،عندالميم،الميموعندمثلها،عندالباءاستئنى

وإذااَيات"،النهاردةربنا"النار"من:نحوالإدغامحالةالإمالةتمتنعولا.الفاءعند

والقصر.التوسطالمد،ففيهفقطأولين،ولينمد،حرفالمدغمالحرفقبلكان

وهو،اختلاسهإلىبعضهموذهب،المحضالإدغامففيهصحيحساكنقبلهكانلهاذا

اهـ.اَنفًاالمذكورالرومعنعبارة

النساء.فى"طائفة"بيتعمروأبووأدغم

الهاء،ب!سكان"يتقهوة،وقينصله"،"و"نوله،منها"و"نؤته،"إليك"يؤدهوترأ

"وفيهقبلها،ساكنةهمزةعزيادةوقصرهاالهاء،بضموالشعراء،بالأعراف8و!أرجه

واختلف.فيهماالهاهبكسربالفتحالثه"و!عليهبالكهف"إنسانيةو!مابقصرها،مهانا"

.والإشباع،الإسكانورواها،السوسىفأسكنهابالزمرلكم""يرضهفى(اًضيأعنه

وتوسط،المنفصلبقصرعمروأبوقرأ،بطهمؤمنا"يأته!ومنهاءالسوسىوسكن

مدمعالمضفصلقصرأيضًاعنهوجاءتوسطهما،والدورىراوىمنوزاد،المتصل

الأولين.علىوالعمل،الدورىروايةمناًعمومدهما،الروايتينمنثلائاالمتصل

نحو:كلمةفىاجتمعتاقطعهمزتىكلمنالثانيةالهمزةبتسهيلوقرأ

مقدمغيروهو.مكسورةياءالثانيةإبدال"!أئمةفىوراد"أءلقى"!أءنا""أءنذرتهم"،

كانتإذاوالا8!أئمةفىإلاذلككلفىالهمزتينبينالفصلألفب!دخالأيضًاوقرأ

!أءنكموقرأ،فصلبلاالثانيةبتسهيل"ءاكهتنا"وقرأ.وجهفىمضمومةثانيتهما

غيرمنالتسهيلمعبالاستفهامبالأعرافلنا"و"أءن،والعنكبوت،بالأعرافلتأتون"

!كالذكرين".والتسهيلالإبدالمعبالاستفهامبيونسو،السحر"،فصل

كلمتينمنالتقتاقطعهمزتىكلمنالثانيةوقيل،الأولىبالهمزةب!سقاطوترأ

لهويجور،،ألئك!أولياء،"نإالسماءمن8أمرنا"،"جاء:نحوالشكلفىواتفقتا

عندفقطوالمد،المنفصلفصروالمدالقصر،الساقطالهمزقبلالواقعالمدحرففى

.مده

كسرتأو،الثانيةوضمت،الأولىفتحتبأنالشكلفىالهمزتاناختلفن!ف

وفتحتالأولىضمتوان،بينبينالئانيةتسهيلفلهأمة"!جاء،"ذإ!شهداء:نحو
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وفتحتالأولىكسرتوان،خالصةواواالئانيةإبدالفلهألا""السفهاء:نحوالثانية

خالصة.ياءالثانية)بدالفلهأوالنساء،خطبة"مننحو:الثانية

بين،بينتسهيلهابينالى""يشاءنحو:الضمبضدالمكسورفىعنهواختلف

ن!ف،فقطالوصلكلهذلكفىالإبدالأو،التسهيلومحلخالصةواوَاوإبدالها

التحقيق.منبدفلابالثانيةوابتدأتْ،الأولىعلىتفْهلو

مطلقًاسابقهاحركةجنسمنمدحرفوساكنةهمزكلابدالالسوسىوروى

،"اؤتمنالذىداشئتما"،"حيث،"ىلائذن"يقول"مؤمنين"،،"!يؤتى:نحو

،بالمائدةو!تسؤكم"،والتوبةعمراناك!فىنسؤإلا،8"الهدىو"امر"،"لأتوهن"،

فىبالنونو"نشأ"،والشورىوفاطروإبراهيموالأنعامبالنساءيشأ""إنمنو"يشأ"

وهوونبئهموأنبئهم،نبعأو،بالنجمو"ينبأ،،بالكهف"ءو!يهى،ويسوسبأالشعراء

وبالقمر،،بها"و"نبئهم،بالحجر"و"نبئ،بيوسفو"نبئنا"،بالبقرة""أنبئهمفى

ماوإلا.والعلق،بالإسراءواترأ،بالكهف"ءهى"و،والشعراء،بالأعراف"و"أرجئه

المقصودبغيريلنبسأو،بالمعارجوداتؤويه"،بالأحزاب"تؤوى"فىوهوبالإبداليثقل

بالبلد،"مؤصدة"فىوهوأخرىلغةإلىبالإبدالينتقلأو،بمريم!رءيا"فىوهو

فى"ومأجوج"يأجوجفىالدورىووافقه،بالبقرةاًعم"بارئكم"لهيالا،والهمزة

والأفبياء.الكهف

فىلهويجورالهمزةبتسهيلوالقتالالشاء،وفى،عمرانلَاباَعمأننم""هاوترأ

.مدهعندفقطوالمدومدهالمنفصلقصرعندالقصرقبلهالألف

.الهمزةبعدالياءبحذفالطلاقو!وضعىوالمجادلة،الأحزابفىاللائىوقرأ

الثانىوعلى.المدمعساكنةياءوابدالهتسهيلها،بينالهمزةفىعنهواختلف

كما،الأولىالياءبينيسيرةسكتةمعلإظهارالطلاقفى"يئسن"اللائىفىلهيجور

والإدغام.الإدغاملهيجور

وترأ.الروممعوبالتسهيل،السكونمعبالإبدالالوقفوصلأسهلهلمنويجور

همز.غيرمنالهاءبضمالتوبةفىو"يضاهون،الياء.مكانبهمزةبهود"بادئ"

يألنكم""ولا.الجيمبعدمضمومةبهمزةالأحزابفى"وترجئ"التوبةفىو"مرجؤن"

قاعدته.علىألفاالسوسىوأبدلهاالياءبعدساكنةبهمزةالحجراتفى

وادغام،اللامإلىالمضمومةالهمزةحركةبنقلالنجمفى""عادًاالأولىوقرأ
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إثباتمعالنقللهجاربالأولىوابتدأعادعلىوقفن!فوصلاَ،فيهاعادَاتنوين

وتركه.،وعدمها،الوصلهمزة

و"بل،بالقيامةراق"ودامن،بيسهذا"و"مرقدنا،الكهففى"اَميق"عوجًاوقرأ

ذالوأدغمبعدهماالراءفىبلولامنونإدغاممعالسكتبتركالتطفيففىإن"

"هل:حعالىقولهمنالناءهلولام،حروفهنفىالساكنالتأنيثوتاءقد،ودال)ذ،

والذال،"فسوفيغلب!أو:نحوالفاءفىالمجزومةوالباء،وانقةالملكفىترى،

التاءفىوالثاء،أتيا،كيفو!أخذتم"و"اتخذتم"،و!نبذتها،،"عذت،،منالتاءفى

فىالتاءوفىذكر""كهيععىمنالذالفىالدالجاء،كيفو!لبثت"!أورثتموها"من

اَخريشاء"من"ويعذبمنالميمفىوالباء،عمران.اكلموضعى؟ثوابيرد!ومن

عناختلفأنهإلاربك".لحكمn)واصبر:نحواللامفىالمجزومةالراءاوكذ،البقرة

.الإدغاملهوالمقدمفيهعنهالدورى

"اشترى":نحوراءقبلهاوكانياء،المصحففىرسمتألفكلوأمال

بينبيوسفبشراى""يافىعنهاختلفلكنهو"النصارى"،،"و!أسرىو"بشرى"،

الثلاثة.فيهالمحققوصحح.والتقليل،والإمالةالفتح

ابنالمحققورجح،والإمالةالفتحبينبالمؤمنين"تترا"فىأيضاعنهواختلف

عملنا.وعليه.الفتحفيهالجزرى

لكنهو"الغار""الدار":نحومكسورةمنطرفةراءبعدهاألفكلأيضئاوأمال

ألفكلأيضَاوأمال.ففتحهنو"أنصارى،ودجبارين"،"الجار"،ذلكمناستثنى

تأنيثألفكلوقللالأبرار"،"كتاب:نحومجرورةمتطرفةثانيهماراءينبين

وعدو!سيماهم"،وؤتقوى""طوبى"،:نحوجاءتكيففعلىفىوذلك.مقصورة

.تقدمكمارائيًاكانماذلكمنأماللكنهو"يحيى"و"عيسى"،"موسى"منها

،وسأل،والنجم،طه:وهىعشرةالإحدىالسورفواصلألفاتأيضًاوقلل

إلا،العلق،والضحى،والليل،والشمس،وسبح،وعبس،والنارعاث،والقيامة

.بحالالإمالةيقبللاوما8ودزأمتًا"هصهمئا":نحوالتنوينمنالمبدلةالألفات

مر.ماعلىالإمالةففيهرائيًاكانماوالا

وأ،اًرجبالياءوقعاحيثو"كانرين"و"الكافرين"،وقعحيث"!التوراهَوأمال

وقعحيثالماضىالفعل)رأى"وهمزالإسراء،مرضعىأول"أعمىو"هذه،اًبصن
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منالحررفىذكرهومامستقرًا"،"رإَ،"الذين"را!"أرى"،:نحومحركقبل

"ونأى"همزةفىالخلفمنلهذكرهماوكذا.تركهينبغىللسوسىذلكفىالخلاف

قبلكالذىهمزةفأملساكنبعدالذى"رء1"علىوقفتواذا.وفصلتبالإسراء،

.المحرك

وقللعريمفاتحةمنوالهاءبالرعد،والمروأخواتها،،بيونس"الر"منالراءوأمال

منياءفىالسوسىعنالخلفمنالحررفىذكرهوما،السغفى"حم"منالحاء

.رئ!نلافىعليهنبهكماتركهينبغىمريمفاتحة

سوىالسوسىعنفيهوليسوقعحيثالمجرور"الناس"ألفالدورىوأمال

أئمتنا.محققىمنوغيره،السخاوىعليهنبهماغلىالطرقهذهمنالفتح

الاستفهامية.و"أنى""حسرنىو"ياأسفى"،"ياويلتى"،"ياالدورىوفلل

يمنعلاالإدغامأنوتقدمكذلكعليهفالوقفوصلاًقللأو،أميلماكل)تنبيه(

امتنعتلأجلهالألفوسقطتتنوينأوساكنالممالةالألفبعدوقعىاذا،الإمالة

ذواتفىالسوسىعنواختلف،عادتبالوقفالمانعذلكرالف!ذا.بنوعيهاالإمالة

كما،والإمالة،الفتحبينالثه"و"نرى،"التى"القرى:نحوالساكنقبلالواقعةالراء

جارولذا،والترقيق،التفخيمبينالممالةالراءبعدالثهاسممناللامفىعنهاختلف

معوالإمالة،التفخيممنالافتح:أوجهثلاثةالثه"و"فسيرىالثه"،"نرى:فى

.مجرورةتاءرسمتتاْنيثهاءكلعلىبالهاءووقف،الوجهين

ثمرت""ومنبالأنعامدزكلمث"علىوكذا،حفمىروايةفىبيانهاوتقدم

بفصلت.

و"بكأنه""الله"ويكأنمنالكافوعلى،وقعحيث"كأين"منالياءعلىووقف

بالقصص.

أخلق"و"أنى،بيوسفوموضع،بالبقرةموضعان"أعلم"إنىمنالياءبفتحوترأ

بهود،وثلاثة،ويونىوالأنفالوالأعرافوالانعامبالماثدة"أخافو"إنى،عمرانبآل

الأحقافوفىبغانر،وثلاثةوالزمر،القصصوفىبالشعراء،وموضعان،مريموفى

أعجلتم"و"بعدى،بالأنعام،أراكو"إنى،ويونس،بالماندةأن"و"لى،والحشر

و"إنى،،أراكمو"إنى،والصافاث،ويوسف،الأنفالفىأرى"و"إنى،بالأعراف

و!إنىبهود،و"خمستهن"،"أليسو"ضيفىأن"و"شقاقىأعوذك"،و!إنى،"أعظك

http://www.al-maktabeh.com



؟47البصرىعمروابىفراءةاصول

،"أحملو"أرانىأعصر"و"أرانى،إنى"و"الآخرإنى"،و"أحدهما،بمريمأعوذ"

أنا"و!إنى،بيوسفسبعنهنأبى"لىو"يأذن،"يحكمأوو"أبى،"أحسنو"ربى

و"إنى،بالحجرأنا"و"أنى،بطهأنا"و"إننى،وطهوالحجروالقصمىبيوسف

والشعراء،،بالكهف"أعلمو"ربى،بالحجرأنى"ىو"عباد،ب!براهيم"أسكنت

بالكهف،أن"و"ربى،بالكهفموضعان"اَدحأو"بربى،بالقصصوموضعان

وليأنى،بيس"اَمنتو!إنى،والقصص،والنحل،نجطه"اَنستو"إنى،والقصص

بصْ،أحببتو"إنى،بالصافات"أذبحك

كرمن"و"ربى،بالجنأمدا"و!ربى،بنوح"أعلنتو"إنى،بالدخاناَتيكم"و"إنى

أولياء"و"دونى،ومريمعمرانلَابآية"لىو!اجعلبالفجر""كلاهماأهانن،"ربى

بهود،"أراكمودالكنى،القصص"أولمو"عندى،بطهأمرى"لىو"يسر،بالكهف

بفانر،"أدعوكمو"مالىبهود،أعز"و"أرهطى،بالزخرفأفلا"و"تحتى،والأحقاف

إلىو"حزنىبهود،إلا"و"توفيقىبغانر،"أبلغو"لعلى،القصص"أطلعودالعلى

إدأ"و"إنى،بالأنعامإلى،و!ربى،عمرانلَابأنك"و"منى.بالبقرةإلا"و"منى"الله

ربىو!إلىربى"،إنو"ربى"النفسإنو"نفسى،"تركتانى!ربىبهود،ثلاثتهن

بص،إنك""بعدى،بيسإدا"و"إنىبسباْ،"سميعإنهو!ربى،بالعنكبؤتإنه"

بيوسف،"إبراهيمو"آبائىدزبفصلت"،لى"إنربى"إلىبغافر،"هّللاإلىو!أمرى

القطع.همزقبلذلكوكل.بنوحإلا"و"دعائى

منوفتحهااًعم"الذينعبادى"يامناه!كسو،"الظالمين"عهدىمنالياءوفتح

وسكن،الوصلاذهبا"ر"ذكرى،"أذهب"لنفسىواشدد"!وأخىأصطفينك"،"إنى

فىومعى،والأنعام،عمرانلَابووجهى،ونوح،والحج،بالبقرة"بيتى"منالياء

ساكنةياءبإثباتخوف"لاعبادىدياوئرأ.بيسعدافيماو"لى"،التسعةمواضعها

الهمز.قبلوكلهنالحالتينفى

و"دعان""الداع"موضعَا:وثلاثينثلاثةفىالحالتينفىالزائدةالياءبإثباتوقرأ

.عمرانبآلوداخافون""اتبعنو"من،بالبقرةو"اتقون"

وداتسألن"،بالأعرافو"كيدون"،بالأنعام"هدانىو"قد،بالمائدةولا"اخشونود!

،"إبراهيمو"دعاءأشركتمون"Dو،ييوسفو"تؤتون"بهود،يأت"و"يومو!تخزون"

،"يؤتينو"أننرن"و"إن،"يهدينىأنولاو"المهند"بالإسراء،و"المهتد"و"أخرنن"
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بالنحل.و"أتمدونن"،بالحجوالياءبطهتتبعن"و!ألا،بالكهففعلمن"و!أنو!نبغ"

بالفجر.و!يسر"،بالقمرإلى"و!الداعالداع"و"إلى،بقو"المناد"بسبأو"كالجواب،

عباد""فبشرعنهبخلفالسوسىروىبها،و"أهانن""أكرمن"،فىعنهواختلف

الحمد.ودثهأصولهتمتوهناوقفَاوساكنةوصلاَ،مفتوحةياءب!ثباتبالزمر

ثم

،
،

م!د"+ذأ"أ!!ال!+!لأس!

ص!بب!ق

ين
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يثقوبقرا،ةأمهول

149

قارئىىثان،البصرىمولاهمالحضرمىإسحاقبنيعقوبمحمدابوالإمامهو:

المعروفالبصرىاللؤلؤىالمتوكلبنالثهعبدأبو:أحدهما:راويانولهالبصرة

بر!س!.

عنهرويا،البصرىمولاهمالهذلىالمؤمنعبدبنروحالحسنأبو:وثانيهما

إلىعزوتولذا.يسيربينهاوالخلفالأداء؟فىمقدموروشىواسطةبلاالقراءة

فىالوصلوجهعلىفيهنالبسملةالزهرالأربعفىالأداءأهلمنالمحققينبعضى

ولا،سكتلاأنعلصتوفد.غيرهنفىالوصلوجهعلىبينهنوالسكتغيرهن

الوقفوبراءة،الأنفالبينلهميجورالجميعوأن.والفاتحة،الناسبينلأحدوصل

ياءبعدوقعتإذالمؤنثأولمذكر،جمعضميرهاءكلبضموترأ،والوصلوالسكت

و"مثليهم"،،"و"يزكيهمفيهم"8و،"و"لديهمو"إليهم"،"عليهم":نحوساكنة

فضمروشىوزاد.فيهما"وة،و"عليهما"،"و"لديهن،"و!فيهن"و"إليهن"و"عليهن

موضغا:عشرخمسةفىوذلكبناء.أو،جزملعارضالياءمنهرالتفيماالهاء

فىيأنهم"و"ألمدايخزهم"،الأعراففىنأتهم"لمداذاياْنهم"و"إنعذابَا"مهتَاف"

فى"تأتهم!أولمو،الحجرفى،"الأكلو"يلههم،يونسفى"تأتهمو"لما،التوبة

فى"ضعفينو!أتهم،العنكبوتفى"يكفهمو!أولمالنور،فىالثه"و"يغنهم،طه

فىالسياَت"و"قهم"الجحيمعذاب"وقهم،الصافاتفىاًعم"فاستفهم"،الأحزاب

هائه.كسرفىخلاففلاالأنفالفى"يولهم"ومنوأماغانر،

قراءتهفىكانتن!فالهاء،حركةساكنقبلالواقعةالجمعميمحركةباتباعوقرأ

كسرمكسورةكانتوانالثه".و"يؤتهم،8القتال"عليهم:نحوالميمضممضمومة

."الأسبابو"بهم،"العجلقلوبهمدافى:نحوالميم

واحدًاقولأروشىوادغم.بالنساء"بالجنب"والصاحبفىالباءفىالباءوأدغم

فىكنت"انككثيرَا،ونذكرككثيرًا،"نسبحك:مواضعثلاثةفىالكاففىالكاف

عشرستةفىعنهواختلف؟بالمؤمنون"بينهمأنساب"فلافىالباءفىوالباء،ول

فىقبل"ودالا،مواضعثمانيةوهو،النحلفىماجميعلكم"داجعلموضعًا:

و"الكتاببسمعهم"،هبUDو،النجمفىمواضعأربعةهو"و"أنه،النحل
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بالحق"الكتابنزلالثهبأن!ذلكوهومواضعهاولفى"بالحقو"الكتاب،"بأيديهم

.البقرةسورةفى

وصلأ.النجمفىنتمارى"ربكء*ا"فبأىفىْالناءفىالناءيعقوبوأدغم

وادغمفيهمامظهرفبتاءينابتداواذابسبأ،تتفكروا""ثمفىروشىفعلوكذلك

قبلها.الواومعالنحلفى"بمال"أتمدوننفىالنونفىالنون

،الشورىفىوموضعبها،اَعممنها"و"نؤته،عمرانلَاباَعم"إليكلايؤدهوقرا

الهاءبتحريكالنحلفى"إليهمو"فألقهالنساء،فى"جهنمو"نصله،"تولىماl)نولهو

بالنور.ويتقههاءفىفعلكما،الثمانيةفىمختلسةبكسرة

بضمةالهاءوتحريك،الجيمبعدساكنةبهمزةوالشعراء،الأعراففى!أرجه"وترأ

و"فيهفيها،الهاءبكسرالفتحفىدئه،و"عليه،الكهففىأنسانيه"و"ما،مختلسة

ورواهالهاء،لإسكانبطهمؤمنا"يأته"ومنروحوروىالهاء،بقصربالفرقانمهانا"

"بيده:وهىمواضعأربعةفى"!بيدهفىأيضاالهاءروشىوقصر.يقصرهاروشى

،المؤمنونفى"ملكوتو!بيده،اًضيأبها"بيدهو"غرفة،البقرةفىال!نكاح،عقدة

علىوالعملال،الثمدهأيضَاعنهوروى،المتصلوتوسطالمنفصلبقصروقرا.وشى

فىاجتمعتاقطعهمزتىكلمنمطلقَاالثانيةالهمزةتسهيلرويسوروى.الأول

أؤنبكم"،ودا،"و"أئنكم،"أئفكا"،و"أءلد"،""أءنذرتهم:نحوواحدةكلمة

،مكسورةياءالهمزةإبدال:وهوثانيًاوجهًاوقعحيث"أئمة"فىوراد"أءلقى"،

بتحقيقروش!ورواه،بهمزنينوالشعراء،وطهالأعراففى""ءأمننمروحوروى

و"اءن،الأعراففىتاْتون""أءنكميعقوبوترأ.قاعدتهعلىالثانيةوتسهيلالأولى

الاسنفهامعلىبهمزتينكان"و"أءن،الأحقاففىطيباتكم،و"أذهبتم،اَضيأبهالنا"

،الأولفىبالاستفهامأءنا"ترائاكنا"أءذا:نحوالاستفهامفيهئكرروما.الأربعةفى

العشكبوتوفى،الكلمتينفىبالاستفهامالنحلفىتراأنهإلا؟الئانىفىوالإخبار

كحفص.

منأمرناكجاءكلمتينمنالشكلفىمنفقنينكانتان!فقطعهمزتاالتقىواذا

مختلفتينكانتادمانواحدَا.وجهَابينمنمنهمايسهلنروشىأولئكأولياءإنالسماء

سهلأمة"و"جاء،"ذإ"شهداءنحوكسرتأو،الثانيةوضصت،الأولىفتحأن

أبدلهاأو"الماء"من:نحوالئانيةوفنحت،الأولىكسرتوان،بينبينمنهماالثانية
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ضمتوانواومأبدلهاألا":"السفهاءفحو:الثانيةوفتحثالأولىضمتوانياء

واوَاوالإبدال،التسهيل:وجهانفيهافلهإلى""يشاءنحوالثانيةوكسرت،الأولى

ابتدأتف!ذاالوصلالةحإلايكونلاالبابهذافىوالإبدال،التسهيلأنعلمتوقد

الهمز.تعيين

فئْ"ويضاهون""الواو"بهمزالإخلاصفى8و"كفؤاوقعحيث"هزؤا"وقرأ

الجيمبعدمضمومةبهمزةو"ترجى"و!مرجؤن"،همزغيرمنالهاهبضمالنوبة

فى"ومأجوجو"يأجوج،الهمزةبعدياءبدونوقعحيث"اللائى"وترأفيهما،

الياء.بعدساكنةبهمزةالحجراتفى"يألتكم"لا،اًفلأالهمزةبإبدالوالأنبياءالكهف

القيامة،فىراق"و"من،!يفىهذا"و*مرقدنا،الكهففى"اَميق"عوجًاوقرا

بعدهما،الراهفىبلولام،مننونإدغاممعالسكتبتركالتطفيففىران"و"بل

،النونإلىالهمزةحركةنجقلخاصةالرحمنفىاستبرق""منرويىوروى

،اللامإلىالمضمومةالهمزةحركةبنقلالنجمفى"وداعادًاالأولى،الهمزةواصقاط

بالنقلالابتداءفيجوزالأولىوابتدأتعادًاعلىوقفتن!ففيها،قبلهاالتنوينىادغام

أفضل.وهونقلغيرمنبالأصلالابتداءويجوروتركها،الوصلهمزةإثباتمع

الواوفىوالنون،البقرةاَخريشاء"من!يعذبمنالميمفىالباءيعقوبوأدغم

و"أخذتم"!أتخذتم"منالتاءفىالذالروحوأدغم"والقلمن!ووالقراَن"،"يسمن

قومو"منالإسراء،موضعىأول!أعمى"وأمالبالفتح"مجريها"وترأأتياكيف

روحوأمالوقعحيثكلهالكافرينروحدونروش!وأمال.النحلفى"الكافرين

يابيى.

وقد-مجرورةتاءالمصحففىرسمتتأنيثهاءكلعلىبالهاءيعقوبووقف

"اَية"علىبالألفووقفبفصلتثمرت""منوكذا-حفصروايةفىبيانهاتقدم

ويوسف،عمرانبآل"وكأين،فىالياءعلى،والرحمن،والزخرف،النورفى

حيثأبت""ياعلىوبالهاء،والطلاق،والقتال،العضكبوتوفى،الحجوموضعى

وقعتحيث"بم"و"وعم"،"مم"،و"فيم"،"لم"علىالسكتبهاءووقف،وقع

فىالغائبالمؤنثجمعضميرعلىوكذاوقعا،حيثالضميرينو"هى""هو"وعلى

وكذا"و"هن"و"حملهن،"و"منهن"و"فامتحنوهن،"و"فيهن4"داعليهن:النحو

أويبدى".وءبمصرخى"و"ولدى"و"على""إلى"نحوفىالمشددةالياءعلى
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وعلى،"اللهوجه!فغ:نحوالثاءالمفتوحالظرفثمعلىروشىكذلكووقف

حسرتى".و"ياويلتى"،و"يااسفى""يا

اَعمو"كتابيه"،بالأنعامو"اقتده"،بالبقرة"يتسنه"منوصلاَالهاءوحذف

ماعلىوقف،بالقارعةو"ماهية"،بالحاقةخمستهاو"سلطانيه"و"ماليه"و"حسابيه"،

بالمعارج"الذين!فمال،والفرقانبالكهفهذا""ومالبالنساء،هؤلاء"!فمالمن

ماعلىللجميعالوقفالنشرفىوصوبتدعوا""أيامامناًيأعلىروشىوقف

ووقفعملناوعليهتدعو"ما"أيافىماوعلىأياعلىالأربعالمواضعفىاللاموعلى

الياءب!ثباتووقفبالقصم،كلاهماو"ويكأنه""ويكأن"فىبأسرهاالكلمةعلى

عشرسبعةفىحرفًاعشرأحدوذلكتنوينغيرلساكنالياءمنهحذفماعلى

فى8الثهيؤتوسوفالتاء،مكسورعندوهو،البقرةفى"الحكمةيؤت"منموضغا،

-القضاءمنوهو-الأنعامفى"الحقو!يقض،المائدةفى"اليومو"اخشونالنساء،

الذينو!لهاد،والنارعاتcabفى"المقدس"بالواد،يونسفى"المؤمنينو"ننج

و"بهاد،القصصفى"الأيمنو"الواد،سورتهفى،النحلو"واو"،الحجفىاَمنوا"

،الصافاتفى،"الجحيمو"صال،يسفى"الرحمنو"يردن،الرومفى"العمى

وترأوالتكوير،الرحمنفىو"الجوار"القمر،فىالنذر،و"تغن،قفىالمناد"و"يناد

،"إلهينو!أمى"إليكو"يدى،بالملكرحمنا"أوو"معى،التوبةفىأبذا""معى

فى"الذينو"ياعبادى،التسعةمواضعهافىإلا"و"أجرى،المائدةفىكلاهما

،عمرانلَاب)وجهى"«و،ونوح،والحج،بالبقرة"و"بيتى،والزمرالعنكبوت

ىل!دو،بطهفمها"ولالى،إبراهيمفى"عليكمو"لىئسعتها،فىو"معى"،والأنعام

فىأرى"لاو"مالى،بالكانروندين"و"لى،بصكلاهماعلم"منو!لى"نعجة

،البقرةفى"الظالمينو"عهدى،فيهنالياءب!سكانيسفىأعبد"لاو"مالى،النحل

فىاتخذوا""قومىياءفتحروموروى.فيهماالياءبفتحالصففى"اسمهو"بعدى

لاعبادى"ياروشىوروى،إبراهيمفىاَمنوا"الذينلعبادىيا،"واسكان،الفرقان

الحالين.فىالدالبعدساكنةياءب!ثباتخوف"

"تكفرونو"لاو"فاتقون"،"فارهبون"،فىالحالينفىالياءب!ئباتيعقوبوقرأ

،الأنعاموقل"اتبعنو"من،البقرةفى"أولىياو،اتقوندعان"و"إذاو"الداع"،

ولاثم،الأنعامفىهدان"ولاقد،المائدةفىولا"و"اخشون،عمراناكلفىو"خافون"

هود،فىيأت"و"يوم،"تنظرونو!ولا،الأعراففى"تنظرونو"فلاكيدون"
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و"متاب"المتعال"ودا،يوسففى8تفندونو"أنو!تزتون"لاتقربون"8وو"فارسلون"

إبراهيم،فى"دعاء"أشركنمون"،و"بماو"وعيد"الرعد،فىمآب"و"إليهو"عقاب"

النحل،فىو!فارهبون"و"فاتقون"،،الحجرفىتخزون"و"ولا"تفضحونو"فلا

و"إنترن"و"إن،،يهدينو"أنالمهتد،،و"فهوالإسراء،فىالمهتد"و"فهوو"أخرتن"

و"فاعبدون"طه،فىله!بعن"لان1!و،الكهففىنعلمن"و!أننبغ"و"كنالؤلحن،

،اًعموداكذبون"،الحجفىو"نكير"،Iالبادوةالأنبياء،فىنستعجلون"و"فلااًعم

أنودا،المؤمنونفى"تكلمونودالاارجعون"،و!رب،"يحضرونو!إنو"فانقون"

،"يشفينو!فهوو"يسقين"،،"يهدينو!فهوو!سيهدين"،"يقتلون"وأن8يكذبون

اَعمودافاعبدون"،القصصفى"يقتلوننأ)إو،"يكذبون"أن،النحلفىو"أتمدونن،

،ينفذونو!لافاطر،فىو!نكير"سبأ،فىو"نكير"و"كالجواب"،العنكبوتفى

،و!عقابو"عذاب"،،الصافاتفىو"سيهدين""و!لتردين،يسفىو!فاسمعونى"

فىهذاو!اتبعون"و"عقاب"،و"التناد،و"التلاق"،الزمر،فىو"اتقون"،صفى

فىهذاو"اتبعون"و"أطيعون"،و"سيهدين"،،الشورىفىو"الجوار"،الزخرف

،قفىو"المناد"اًعمود!وعيد"،الدخانفىو"فاعنزلون"ترجمون"،و!أن،الزخرف

فىو"أطيعون"،الملكفىو"نكير"و"نذير"،القمرفىستةو"نذر"وداليعبدون"،

فىو"أهانن"كرمن"،i5و،ااوي"الو'يسر،ذا45و،المرسلاتِفىو!فكيدون"،نوح

الكانرون.فىدين"ىل،و،الفجر

روى.روشىب!ثبات،بالزمرعباد"فبشروة،النحلفى"الثهاَتان"فماوقرأ

(Si)).روشىمفتوحةوأثبتها،روحفحذفهاوصلاَ"أتان"فماياءفىعنهواختلف

ودثهيعقوبأصولتمتوهنا.الحالينفىالدالبعدبياءفاتقون"عباد!يارويس

الحمد.
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جعفرأباقرا،ةأمهول

وله،المنورةالمدينةقارئىأول،المدنىالقعقاعبنيزيدجعفرأبوالإمامهو:

الحذاء.المدنىوردانبنعيسىالحارثأبو:أحدهما:راويان

القراءةروياالمدنىمولاهمالزهرىجماربنمسلمبنسليمانالربيعأبو:وثانيهما

إلىعزوتولذايسيربيضهماوالخلف.الأداءفىمقدموردانوابنْ.مباشرةعنه

وقعتإذالفظيةبواوووصلها،الجمعميمبضمجعفرأبوترأ:فقلتبكمالهالشيخ

فقط.وصلاَمحركقبل

غيرمنأىإدغامًا"يوسفعلى!تأمنامنالئانيةالنونفىالأولىالنونوأدغم

8لاثلامدهعنهأيضَاوروى،المتصلوتوسطالمنفصلبقصروترأ.،إشمامأو،روم

و"نؤته"!يؤده"هاءوسكن،بالفرقانمهانا""فيهاهاءوقصرالأولعلىوالعمل

منلكم""يرضههاءوسكن،"اللهو"عليهأنسانيه"ولاماوكسرهاول!نصله"و"نوله"

.وردانابنروايةمنومدهاجمار،ابنرواية

جمازابنروايةمنوقصرهاوردانابنروايةمنومدهاالهاءبكسر،ي!أرجهوترأ

جمار،ابنوأشبعها،الهاءب!سكانو"يتقه"الهاء،بقصر"تررقانه"وردانابنوروى

نحو:كلمةفىاجتمعتاقطعهمزتىكلمنالئانيةالهمزةجعفرأبووسهل

قبلهاورادلحركتهاالمجانسوالحرف،الهمزةبينو"أءنزل""و"أئنكم"ءانذرتهم"،

فيهتكررماوقرأ.قبلها(لفزيادةغيرمنياءالثانيةإبدالأئمةفىوزادألفًا

أنهإلا،الثانىفىوالاسنفهام،الأولفىبالإخبارأءنا"نرائاكنا"أءذا:نحوالاسئفهام

أءنك"قالواوترأ،الصافاتمنالأولوالموضع،الواقعةسورةفىذلكبعكسترأ

مال"ذاكانو"أءنوالشعراء،،وطه،الأعراففىو"ءأمنتم"بالإخبار"يوسفلأنت

يونس،فى"سيبطلهالثهإنو!السحر،الأحقاففىطيباتكم"و"أءذهبتم،بن

ولا!اكذكرين"بابفىيجورما!السحر"فىالقراءةهذهعلىويجوربالاستفهام

همزةوزادو"ءا!لهتنا"،"ءأممتم"،فىتدخللاكماالفاصلةالألففيهتدخل

سهل،قاعدتهعلىوسهلها،الشينإسكانمع"خلقهم!أشهدواهمزةبعدمضمومة

الثانى،وكسرالأولضمأنإلافقطبينبينكلمتينمنالمتلاصقشينالهمزتينأخرى

هذهمنالأوليغيرف!نه،الئانىوفتحالأولضمأو،الثانىوفتحالأولكسرأو
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والثالث،فقطخالصةياءب!بدالهوالثانى،خالصةواوَاوبالإبدال،بالتسهيل:الئلاثة

فقط.خالصةواوَاب!بداله

"أنبئه"،:همزىإلاقبلهماحركةجنسمنمدحرفساكنهمزةكلوأبدل

مدحرفوقعاكيف"رؤيا":وهمز"رئيا"همزوأبدل.التحقيقفيهمافلهودانبئهم،

فاءكانماكلمنأىمفتوحةواوًاونحوهدامؤجلا"همزوأبدل،مماثلةفىإدغامهمع

،وردانابنوحققهجمار،ابنفأبدله"يؤيد"فىعنهاختلفلكنهضمهبعدمفتوحة

و"رئا.""و"ناشئةواستهزئ"و!ملئت"و"قرئ،"و"لنبوئنهم،"ليبطئن"وقرأ

بإبدالومثنيها"و"فئة،"و"مائة،"و"خاطئة،"و"بالخاطئة،،و"شانئك(و"خاسئَا

ألفَاالهمزبإبدالوسأل،عنهبخلفكذلكوؤموطئًا"واحدَا،قولأفيهنياءالهمز

و"الصابين"و"الخاطين"و"خاطين"و"متكئين""متكئَا"،الهمزبحذفوقرأ

فىقبلهماضممعوبحذفهو"تطؤهم"و"تطؤها"،و"يطؤن"،-"المستهزين"،

منشىءفىخلافغيرمنواووبعدهكسربعدمضمومكلمنونحوه"مستهزون"

يبقىأو،قبلهماضممعفيهالهمزيحذفوردانابنن!ف،المنشثونفىإلاالرواي!ين

لمامجانسَاحرفاو"النسىء"و"كهينة"و"جزء""جزءَا"لهمزوأبدلحالها،علىالكلمة

وهمزالاستفهامهمزةبعدوقعإذاجاءحيث"أرأش!"همزرسهل.الإدغاممعقبله

ثمووفقَا،وصلاَاللائىياءحذفأنتم"دهاوهمز"إسرائيل،همزىوثانىلزكائن،

ياءإبدالهعنهوجاء،الروممعالوقففىوسهلرومغيرمنالوصلفىهمزةسهل

وقع،حيثهزؤًاوترأالساكنينلالتقاءحركاتستمدهالإبدالحينويتبعنساكنة

الحج،داربأت"فىمفتوحةهمزةورادالحالينفىبالهمزالإخلاصفىو"وكفؤا"

وفصلت.

واحدةكلمةفىكاناإذاالمسهلالهمزقبلوقعمدحرفكلأنومعلوم)تنبيه(

اهـ.أرجحوالمدوالقصر،المدفيهيجورلاكائن"نحو

قبلها،النونإلىحركتهانقل،الهمزةبكسرالتوبةفىذلكأجل""منوقرأ

ورقفًاوصلاًألفًاتنوينهابدالمعالدالإلىالهمزةحركةبنقلالقصصفىو"ردءا"

حكموهذااللامفىالتنوينوادغامقبلها،اللامإلىالهمزةحركةبنقلالأولىوعاد

وجار،الأصلإلىالرجوعلكجاربالأولىوابتدأتعادَاعلىوقفتن!ف.الوصل

أرجح.والأولتركها،ومعالوصلهمزةإثباتمعالنقللك
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فىلهويجور.أتىكيف"و!الآنعمرانلَاب"ملء"فىالنقلوردانابنوروى

حالةللعارضنظرَاوالقصر،للأصلنظرَاطويلاًالمدالاستفهامفىالواقعة"!الآن

النسهبل.حالةفقطوالقصر،الإبدال

ولامكألفجميعهاالسورأوائلفىالواقعةالهجاءحروفعلىجعفرأبووسكت

و"منهذا"و"مرقدنا"اَميق)عوجَاعلىيسكتولم"يس"منوياألم"لامنوميم

بعدهما.الراءفىبلولامنون$&وأ(kرا!بلراق"

مأالجمعبميماتصلتسواءو"أتخذتم"و"أخذتم""لبتتم،منوالذالالثاء،وأدغم

لا.

والباءذلك""يلهثمنالذالعندالثاءوأظهر"عذت"منالتاءفىالذالوأدغم

بهود.معنا""اركبمنالميمعند

،"اَينغيكن"إنعداماوالغينالخاءعندوالتنوينالساكنةالنونوأخفى

."و"المنخنقة،"و"فسينغصون

إمالة.غيرمنالراءبفتح"مجريها"ونرأ

بالهاء.وقعحيثأبت""ياعلىووقف

وما"أفرغو"اَتونىأوف"،"بعهدىعداماقطعهمزقبلالواقعةالمتكلمياءوفتح

النار"إلىو"تدعوننى"إليهو"يدعوننىإنى"و!ذريتىأجل"الى"أخرتنىعدا

و"ترحمنىأفظر""أرنىعداوما"إنىر*يصدقنى،"إلىو"انظرنى،"إليهو"تدعوننى

أستجب"و"ادعونىألا"،!تفتنى،أذكركمو"فاذكرونى"أهدكو"اتبعنىأكن"
الظالمين""عهدىفىأيضًابفنحهاوترأأشكر"أنو"أورعنى،"أقتلو"ذرونى

و"مماتى"اسمهبعدىو!مناتخذوا،،و!قومىاذهبا"،و!ذكرى،"أذهبو"لنفسى

ولةمحياى"اَعملى"كانو"ماأرى"لاو"مالىالهمزغيرقبل"معى"فىوسكنهالثه"،

."نعجةو"لىماَرب"فيهاو"ولىدين"و"لىمؤمنا"و"بيتى

ثابتةبياءافعصيت"نتبعنأنوداخوف"،لاو"ياعبادى،"الرحمنيردن"إنوترأ

الثانى،فىوشسكنها،والثالثالأولفىيفتحهالكنهوالوقف،الوصللى,ىف

!دعوةفىوصلاًالياءوأثبت،فقطالوقففىالياءبحذفالنحلفىاَتان"ودزفما

وقل"اتبعنو"من،البقرةفى"الألبابأولىياو"اتقوندعان"و!إذاالداع"،

هانو"وقد،المائدةفىتشتروا"ولاوأاخشون،عمراناكلفىك!م"إنو"خافون
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تخزون"و"لانسألن"و!فلا،الأعراففىفلا"كيدون"ثم،الأنعامفى"أخافولا

أشركتمون"و!بما،يوسففىتؤتون"!وحتىهود،فىثلاثتهن"تكلملايأثو!يوم

المهمد"و"وفهوالإسراء،فىالمهتد"و!فهوأخرتن"و"لئن،إبراهيمفىدعاء"و"تقبل

الكهف،فى"تعلمنو"أننبغ،كنا"وما"يؤتينو!أنترن"،و"أن"يهدينو"أن

فى"الجوار"غانر،فىأهدكم"و"اتبعون،النحلفى"أتمدونن،،بالحجو"الباد"

و"إلى"الداعو!يدع،قفىو"المنادى"،الزخرففىهذا"و"اتبعون،الشورى

فقطوردانابنوأثبت.الفجرفىو)"أهانن"اكرمن"ودايسر"و"إذاالقمر،فى"الداع

الحمد.ودثهأصولهتمتوهناالتناد"و"يومالتلاق""يومياءالوصلفى

ثم

،
V
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نافعقرا،ةأصول

المدينة.قراءمنالثانىالقارئالمدنىالرحمنعبدبننافع،الإمامهو:

والثانى،بقالونالمعروف،المدنىميناابنعيسىموسىأبو:أحدهما؟راويانوله

واسطة،بلاالقراءةعنهرويا.بورضالملقبالمصرىسعيدابنعئمانسعيدأبو

فقلت:وترجمتمنهماكلاًفصلتولذا.كثيربينهماوالخلفالأداءفىمقدموقالون

م
A
v

إ
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قالوقروايةأمهول

محركقبلاذاوقعتاذالفظيةبواووصلتها،الجمعميمضممنهبخلفروى

منها""ونؤنه،عمرانبآلاًعم"إليكديؤدهوروىحكمهعليهمغير"،!عليهم:نحو

،بالأعرافو"أرجه"بالنساء،و"نصله""تولىماو"نوله،الشورىوموضعبها،اًعم

كسرةباختلاسبالنملو"فألقه"،بالفرقانمهانا"و"فيهبالنور،و"يتقه"والشعراء،

مؤمنا"يأنه"ومنهاءكسرةاختلاسفىعنهواخنلف.عشرالاثنىالمواضعفىالهاء

الده"و!عليه،بالكهفأنسانيه"و"ما.لهبهمامأخوذصحيحانفيهوالوجهان،بطه

فيهما.الهاءبكسرالفتحفى

فيهماالقصرفويقأيضًاعنهوورد،المتصلوتوسطوتوسطهالمنفصلقصروروى

.الأولعلىوالعمل

واحدةكلمةفىاجتمعتاقطعهمزتىكلمنمطلقًاالثانيةالهمزةتسهيلوروى

ألفإدخالمع"و"أؤنبئكم"و"أئنكم،و"أئنك"ءاَمنتم"،و"ءألد""ءأنذرتهم"نحو

وجهًافيهوراد،بالألفالفصلعدممعبالتسهيلأثمةرُوىأنهإلابينهما،الفصل

فىهمزاتثلاثاجتمعواذا.مقدمغيروجهوهومكسورةياءالثانيةإبدالوهوثانيًا

وليس،بالزخرفو"ءاكهتنا"والشعراء،،وطه،بالأعراف"ءاَمنتم"فىوذلككلمة

فيهوقعموضعكلوروى.الفصلألفادخالغيرمنلكنتسهيلفلهغيرها

ماإلاالثانىفىوالإخبار،الأولفىبالاستفهامترابًا"كنا"أءذا:نحومكرراستفهام

الثانى،فىوالاستفهامالأولفىبالإخبارقرأف!نه،والعنكبرتالنملفىكان

وأدخل،الشين!اسكانمضمومةمسهلةفهمزةمحققةمفتوحةبهمزةو"أشهدوا"

عنه.بخلفهمزتينبينألفًا

إن"السماء"منأمرنا"،"كجاءالشكلفىاتفقتا،كلمتينمنقطعهمزتاالتقىإذا

كانتاإذاوتسهيلها،مفتوحتينكانتاإذامنهماالأولىإسقاطفله"أولئكأولياءودا

فىرحم"ماإلا"بالسوء:تعالىقولهفىلهويزاد،مضمومتينأو،مكسورتين

فىاختلفتاوان.فيهاقبلهاالتىالواوولإدغامراوآالأولىالهمزةإبدال،يوسف

بينالثانيةسهل،مكسورةأو،مضمومةوالثانية،مفتوحةالأولىكانتن!ف:الشكل

كانتولأن.خالصةياءالثانيةأبدلمفترحةوالثانية،مكسورةالأولىكانتوان
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الأولىكانتولأن.خالصةواوَاالثانيةأبدلمفتوحةوالثانية،مضمومةالأولى

ن!فواوآ،إبدالهاأو،بينتسهيلها:وجهانالثانيةفىفلهمكسورةوالثانية،مضمومة

قصرعلىوالمدالقصر،مغيرهمزقبلالواقعالمدحرففىويجورالهمزتعينوقفت

عندالقصرويرجح.التسهيلعندعليهقصرهبعضهمورادمدهعلىوالمدالمنفصل

لامالىالهمزةضمةبنقلالنجمفى"الأولى"عادَاروىالتسهيلعندوالمد.الإسقاط

ساكنًا،همزًابعدهاالواووهمز،الوصلحالةفيهاعادمتنولنوادغامقبلها،التعريف

أوجهثلاثةلكفيجوربالأولىوابتدأتألفاتنوينهبقلبعادَاعلىلهوقفتن!ف

فهمزةمضمومةفلامالوصلبهمزةالأولىوالثانىأصلها،إلىالكلمةبردالأولى

وروى.الوصلألفغيرمنساكنةفهمزةمضمومةبلامالأولىالثالث،ساكنة

القصصفىيصدقنى"و!ورداء،اللامإلىالهمزةحركةبنقليونسموضعى"الآن"

.الدالالىالهمزةحركةبنقل

إدغاممعالأربعةفىالسكتبتركران"و!بلهذا"و"مرقدنا"اَميق"عوجَاوقرأ

بعدهما.الراءفىبلولاممننوق

وأظهر،اَدرفأو،اَعمجوقعاكيفو"أخذتم""اتخذتم"،منالتاءفىالذالوأدغم

بهودمعنا"اركبةفىالميمعندوالباء،رافالأعفى،ذلك"يلهثمنالذالعندالثاء

.مقدموالإظهارفيهماعنهبخلاف

فيهعنهبخلفبالتقليلولهْعحيثالتوراةوروىكبرىإمالةالتوبةفى"هار"وأمال

الفتحعنالثاطبىوسكت،مريمفاتحةمنوالياءالهاء،تقليلفىأيضئاعنهواختلف

الميم.ضممعإمالةغيرمنالراءبفتح"مجراها"وقرأطريقهكونهمعفيهماله

وأمكسورَاأومفتوحًاكانسواءقطعهمزبعدهاكانإذامتكلمياءكلفتحوروى

ىن!فلو"إليكو!يدىإنك"و"منى،8أخلقو"إنى،"أعلم"إنى:نحومضمومَا

وهىفاْسك!نهاموضعًاوعشرينواحدًاذلكمنواسنئنىأريد"،و"إنى"أعذبه

أنظر"و"أرنىإلى"و"انظرنى،البقرةفىكلاهما،أذكركمو"فاذكرونىأوف"!بعهدى

و!يدعونىهود،فىأكن"و!ترحمنى،التوبةفىألا"و"تفتنى،الأعراففىكلاهما

"أفرغو!اَتونى،الحجرفىإلى"و"أنظرنى،بيوسفكلاهماإن"إخوتىو"بين"اليه

و"يصدقنى،والأحقافالنملفىأن""أورعنى،مريمفى"أهدك!فاتبعنى،بالكهف

النار"إلىو!تدعوننىأقنل"و"ذرونىصفىإلى"و!أنظرنى،القصصفىإن"
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فىإنى"و!ذريتى،غافرفىالأربعة"لكمأستجبو"ادعونى"إليهو!تدعوننى

.المنافقونفىإلى"و"أخرننى،الأحقاف

"عهدىفىَاًضيأالمتكلمياءفخحوروى،بفصلتأن"ربىإلى)فىعنهواختلف

فىاتخذوا"وداقومى،طهفىاذهبا،و"ذكرى"أذهب"ولنفسى،البقرةفى،الظالمين

كانلامافىواسكانها،الأنعامفىدثه"و!مماتى،الصففى"اسمهودابعدى،الفرتان

فيهاوداولى،صفى"نعجةو"لى،النملفىأرى"و"مالى،وصإبراهيمفىلى"

وروى،بالأنعامو"محياى"،وقعحيثو"معى"،بنوحمؤمنا،و!بيتى،بطهماَرب"

الحالين.فىساكنةياءب!ثباتالزخرففىخوف"لاالثهعباد"ياأيضَا

،عمراناكلفىوقل"اتبعنة:وهىموضعَاعشرتسعةفىوصلاَالياءإثباتوروى

و"يهدين"و"المهتد،الإسراء،فىكلاهماو"المهتد""وأخرتن"هود،فىيأت"و"يوم

طه،فىNتتبعنألاودا،الكهففىالستةو"نبغ""تعلمنوو"يؤتين"ترن"ودزإن

أهدكم"و"اتبعون،قفىو"المناد"،الشورىفىو"الجوار"،النملفىو"أتمدونن"

الفجر،فىالثلاثةو"أهانن"و"أكرمن"و"يسر"القمر،فىالداع"و"إلىغافر،فى

فىدعان"و!إذاالداع"دا:وهىمواضعأربعةفىالوصلحالةوالحذفبالإثباتوقرأ

الحمد.ودثهأصولهنمتوهناغافر،فى"التناد"وو!التلاق"،البقرة

ثم!"مم!أد!!ط،"!!"
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ورفاروايةأمهول

والفاتحة؟،والناس،وبراءة،الأنفالعداماالسورتمِنبينالجمععندورشراد

بينهماالقراءفلكلوبراءةالأنفال!أما.البسملةغيرمنوالوصل،السكت:وهى

وجهَابينهمايبسملونالقراءفكلوالفامخةالناسوأما.بسملةولاوالسكتالوقف

ن!ف،الإخلاصسورةيكرركماباْولهاالسورةاَخروصللووكذا،مركماواحدَا

أهلبعفىإنثم.اَضيأفوقهابماالسورةوصللووكذا،للجميعمتعينةالبسملة

القيامة،:أربعوهىغيرهافىالسكتروىلمنالبسملةالفصلالزهرفىاختارالأداء

القيامة،أرلإلىووصلت،المزملاَخرمنابتدأتف!ذا،والهمزة،رالتطفيفالبلد،

الثلاثة:بأوجههاالبسملة:أوجهتسعةجاز

يأتىعليه،والمدثرالمزعلبينالسكتثم،والقيامةالمدثروبينوالمدثر،المزملبين

ثمغيرهعلىالسكتثمالمختار،علىالثلاثةبأوجههاالبسملة؟والقيامةالمدثربين

المختارعلىالسكتوالقيامةالمدثربينيأتىوعليهوالمدثر،المزملبينالوصل

جارأتى"!هلأولإلىووصلتالمدثراَخرمنابتدأتىاذا،غيرهعلىوالوصل

ثم،أتىوهلالقيامةوبين،والقيامةالمدثربينبثلاثتهاالبسملة:اًضيأأوجهتسعة

المدثربينالسكتثم،الثلاثةهذهمنوجهكلعلىأتىوهلالقيامةبينالسكت

كل.بينالرصلثم،أتىوهلالقيامةبينوالوصلالسكتيأتىوعليهوالقيامة

و"يشقه،النملفى"إليهمو"فألقهوالشعراء،الأعراففى"وأخاه"(رجهوروى

و"علمِه،الكهففىأنسانيه"و"ما،الأربعةغيرالهاءكسرب!شباعالنور،فى"فأولئك

فيهما.الهاءبكسرالفتحفىالثه"

البدلفىعنهوورد،حركاتستوهومشبعَااَدموالمتصل،المنفصلمدوروى

نحو:إبدالأو،نقلأوبتسهيلمتغيرأو،ثابتهمزبعدجاءمدحرفكلوهو

والتوسط،القصر"اكهةو"هؤلاء"و"الآخرة،و"ءاكهتنا""و"أوتىو"إيمانا"""ءامن

قبلماوكذاجاءتحيثو"إسرائيل"،جاءتكيف"يؤاخذ"ذلكمنويستئنىوالمد

عنالوقففىألفَامبدلأكانمماوكذاو"مذءومَا""ترءان":نحوصحيحساكنهمز

نحوالابتداءفىالرصلهمزبعدوقعماوكذا!نداء"؟5دعاء"،"و:نحوتنوين

واختلف+كالجماعةواحدًاوجهَاالقصرإلاكلهذلكفىهلفليسو"ائتنا"و"اؤتمن"،
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القصر:أوجهخمسةفيهماجاراَخربدلعادًاالأولىمعأتىأنه""عادًاالأولىعنه

علىففيهاالآنوأماومدهما.توسيطهماثم،غيرهفىالثلاثةمعالأولىعادآفى

ثموالقصر،المدمعالوصلهمزإبدال:اَففووتسعةوصلاً؟أوجهسبعةانفرادها

قصرهاالثانىوعلىالحالينفىاللامثلاثةوالثالثالأولمنكلوعلىتسهيلها

وعشرونوسبعةوصلاً؟وجهَاعشرثلاثةبه"لزءأمستممعوفيهاوفقًاوتثنيتهاوصلأ

تسهيلهاثموالقصر،المدمعالوصلهمزةإبدالوعليهإوآمننم"قصر:اَفقووجهَا

همزةإبدالوعليه"ءأمنغ"توسيطثم،اًقفومثلئةوصلاًالثلاثةفىمقصورةواللام

اللامتوسيطوالثالثالأولمنكلوعلىتسهيلهاثموالقصر،المدمعالوصل

إَمنغ"ةد"ثم،اًقفووتثليثهاوصلاًقصرهاالثانىعلى،اًقفووتثليئهوصلاًوقصرها

مدوالثالثالأولمنكلوعلىوتسهيلهاوالقصرالمدمعالوصلهمزةإبدالوعليه

معوفيهاوفقًاوتثليثهاوصلاًقصرهاالثانىوعلىوقفَاوتثليثهاوصلاًوقصرهاللام

تسهيلها،ثموالقصرالمدمعالوصلهمزةوابدال،اَهجوعشرثلاثة"وششنبؤنك"

توسيطهماثمو"يستنبؤونك"عثلاثةاللامقصروالثالثالأولمنكلوعلى

و"يستنبؤونك،.ثلاثةمعاللامقصرالئانىعلىومدهما

منالأوللأن"البيت!اَمين،"الناسدزرئاءنحوفىالطويلالمديتعينأنهوأعلم

"وجاءو:نحوفىالمديتعينوكذا،اللارمالمدقبيلمنوالثانىالمتصلالمدقبيل

فيهوأتيت"وجاهوا"علىوقفتن!ف.المنفصلالمدقبيلمنلأنهالوصلعند"أباهم

نحوعليهموقوفواحدحرفوبعدههمزةبعدمدأتىوإذا.البدلبثلاثة

قصرعلىالعارضتثليثفيهماجاربدلمعهوأتىودالرؤوف"وةمئاب"!مستهزؤون"

المجرد،الإسكانمعالستةهذهوتأتىمدهماثم،وتوسيطهالعارضمدثم،البدل

فحكمهفيهيصحفيمابالروموقفن!ف،فيهيصحفيمابهوقفإنالإشمامومع

معالبدلقصرأوجهستةاَمنوا"الذينلقواكواذا:تعالىقولهففى.الرصلكحكم

ثم،ونوسيطه،العارضمدمعالبدلتوسيطثم،وقصرهوتوسيطهالعارضمد

أوجهتسعة"مئاب"إلى"يفرحونالكتاباَتيناهم!والذين:تعالىقولهوفى.مدهما

توسيطثمالروممعقصرهومعدالمبرالسكونمعالعارضثلاثةمعالبدلقصر

،الروممعتوسيطهومعفيها،المجردالسكونمعوتوسيطه،العارضمدمعالبدل

الثهكان"وما:تعالىقولهوفى.والرومالمجردالسكونمعوالعارضالبدلمدثم

العارضثلاثةمعالبدلقصروجفاعشرخمسة"لرؤوفبالناسالثهإنالمانكمليضيع
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العارضمدمعالبدلتوسيطثمالروممعقصرهومعوالإشمامالمجردالسكونمع

مدثم،الروممعتوسيطهومعفيهماوالإشماموالرومالمجردالسكونمعوتوسيطه

والإشمام.والرومالمجردالسكونمعالعارضمدمعالبدل

تقدمفلو.فليعلمالأحوالجميعفىالإشمامعلىالرومبتقديمعادتهموجرت

والتوسطالقصرثم،العارضمدعلىالتثليثالبدلفىجارالبدلوتأخرالعارض

فيه.يجورانفيماوالإشمامالرومعلىالتفريغيخفىولاقصرهماثم،توسيطهعلى

قبلهماماالمفتوحالساكنتانوالياءالواو:بهماوالمراداللينحرفينفىوروى

وهماوجهينسوء"و!امرأالسوء"و"مثلو"كهينة"كشىءالكلمةفىهمزوبعدهما

الوجهينمنكلمعويجرز،سيانذلكفىوالوقفالوصل،الطويلوالمد،التوسط

إذاثم،المجرورفىوبالأولينالمرفوعفىوالإشماموالرومالمجردبالسكوتالوقف

منننسخ"ما:تعالىقولهففىوتوسطهالبدلقصرمعاللينمدامتنعبدلمعهماأتى

معالبدلمدثموسيطهما،ثماللينالتوسيطمعالبدلقصر:أوجهأربعة،الأيةاَية"

يحيطون!ولا:تعالىقرلهفىكماالبدلوتأخراللينتقدمن!ف،ومدهاللينترسيط

منوششثنى.مدهماثم،البدلثلاثةمعاللينبتوسيطأتيت،الآية"علمهمنبشىء

وواو،طهفىوموضعالأعراففىثلاثةمواضعأربعةفىوهو"سوءات"واوذلك

:وجهانلهففيهاسوءاتواوفأما.الكهففىو)موئلاً"التكوير،فى"الموؤودة،

قرأتفإذا.غيرلاأوجهأربعةفهى،فقطوالتوسطالهمزثلاثةمعهويأتىالقصر

ثموالواو،البدلينبقصرفتأتى"سوءاتهما"إلىيفتننكم"لااَدمبنى"يا:تعالىقوله

واووأماالواو،قصرمعالبدلينبمدثموتوسيطهما،الواوقصرمعالبدلينبتوسيط

همزتاالعىواذا.كالجماعةواحدًاوجهَاالقصرإلافيهالهفليسوموئلا،الموؤودة

منهما.الثانيةالهمزةبتسهيلقرأ"أؤنبكم""ءأنئكم""ءأنذرتهم":نحوكلمةفىقطع

!أءنذرتهم"ساكنبعدهأتىإنمشبعَااَدمإبدالهاوهوثانيَاوجهَاالمفتوحةفىوراد

وطه،،الأعراففى%منتم""ىش!سالكنه"ءألد"متحركبعدهاأتىوالأقصر،أن

"ءأنت"علىالوقففىم!نعهكمافيهماالإبدالمنعالزخرففىابمهتنا""ووالشعراء،

معبالإبدالالوقفبعضهمفيهأجارلكن،ممنوعوهوسواكنثلاثاجتماعمنحذرًا

لكنهمكسورةياءالئانيةإبدالوهوثانيَاوجهَاأئىحيثأثمةفىورادالياء،توسيط

.مقدمغير

الأولفىبالاستفهامأءنا"ترابَاكنا"أءذا:نحوالاستفهامفيهتكررماوروى
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الأولفىبالإخبارقرأهف!نهوالعنكبوت،النملفىكانماإلا:الثانىفىوالإخبار

فهمزةمحققةمفتوحةبهمزةالزخرففى"أشهدوا"وروىالثانىفىوالاستفهام

شينه.إسكانمعمسهلةمضمومة

إن"السماءمنأمرنا"،كجاءكلمينمنالشكلفىمتفقتانقطعهمزتاالتقىوإذا

بعدهاأتىإنإشباعهمعاًدموبإبدالهامنهاالثانيةالهمزةبتسهيلأرْهل"أولئك!أولياء

!!جاءأصليةبحركةمثجركبعدهاأتىإنوفصره"اصحابأتلقاءنحوساكن

فى"أردنإن"البغاءفىوذلكوقصرهإشباعهجارعارضةالحركةكانتن!ف8أجلهم

ميمذلكومئال،الأحزابفىكلاهماأراد"انو"للنبىاتقيق"انالنساء!منالنور،

اكلو!جاءلوط"،اكلد!جاءىفوله.الوصلحالةالعنكبرتفاتحةفى"الناس"أحسب

وإبدالهماوالمدوالتوسطالقصرمعالثانيةالهمزةتسهيلأوجهخمسةالنذر"فرعون

الثانىتوسيطمعالأولتوسيطثم،إبدالهووجهىمسهلاًالثانىالقصرمعاَدم

قرأتلهاذا.إبدالهووجهىسهلاًالثانىالمدمعالأولمدثم،إبدالهووجهىمسهلاً

والثانىالأولفصر:اًضيأأوجهتسعةلككان"بآياتنا"إلي"فرعوناكلجاء"ولقد

وجهىعلىالثانىبثلاثةنأنىثمالثلاثةهذهعلىمسهلوالأولومدهماتوسيطهما

"أردنإنو"البغاءالبقرةفىصادقينكنتمإنهؤلا.فىلهويزادالأولفىالإبدال

مكسورةياءوابدالهوالقصرالطولمعاَدموإبدالهاالثانيةالهمزة"تسهيل؟أوجهأربعة

مفتوحةالأولىكانتن!ف،الشكلفىكلمتينمنالملتقيتانالهمزتاناختلفواذا

الهمزةتسهيلفلهأمة"!"جاءمضمومةأوحضر"إذا!"شهداءمكسورةوالثانية

؟وجهانفيهفلهإلى"!"يشاءمكسورةوالثانيةمضمومةالأولىكانتوانالثانية

"من:نحومفتوحةوالئانيةمكسورةالأولىكانتوان.اَواووابدالهاالئانيةتسهيل

والثانيةمضمومةالأولىكانت!ران.ياءالثانيةإبدالفله"م!نكأأوالنساءخطبة

كلهذلكفىوالإبدالالتسهيلومحل.اَواوالثانيةإبدالفلهألا"!ءالسفهاءمفتوحة

النحقيق.نعينابندئف!ذاالوصل

نحو:الكلمةفاءكانحيثقبلهمابحركةمدحرفساكنهمزكلوأبدل

و"الهدى"أؤتمنو"الذىو"أتوا"و"فأتوا"،،مأمونوة"و"مؤفين"و!يؤمن""يؤمنون

،"!مأواهمنحوالإيواءمنكانماسوى8أئتو"لقاءنا،8ائتونىو"الملكائتنا"،

:كلماتثلاثفىعينًاكانإذاالساكنالهمزأيضَاوأبدل.و"تؤوى"و"المأوى"،
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فاءكانإذاواوَاضمهبعدالمفتوحالهمزأيضَاوأبدلو"الذئب"،و!بئس""بئر،

يؤاخذ".)"ل!يؤده"يؤيد"،""يؤلفالمؤلفة"Uو"مؤذن،"مؤجلاَ":نحوالكلمة

الكلمةأولفطعهمزبعدهوأتىولينمدحرفغيرساكنَاالكلمةآخركانوإذا

!قدإلى"،"خلوا:نحوالهمزويحذفقبلهالساكنالىحركةينقليفورشالأخرى

،"أحسبو"ألم،"أولاهموةقالث،"لثذواتى5أجر"،و"مناَمن"،"من،"أفلح

اتصلتوانالتعريفلامذلكومثل،أليم"عذابأمن"،قديرةإدط"،أنصار"من

عندذلكفىلكثم"الأولى،"لآن"،"الإنسان"،"الأرض،،د!الآخرة":نحورسمَا

فنمول:الأولىوهوالوصلبهمزةف!ألىبالأصللعسدأنف!ما:وجهانالابنداه

واذا،لنسان،لرض:فنقولباللامفتبتدئبالعارضتعتدأنوأما،ألنسان،الرض

ف!ذا.البدلثلاثةلككانو"الآخرة،"الأولى"،:نحوفىالوصلبهمزةابتدأت

صحيحساكنإليهاالمنقولاللامقبلوقعإذاأنهوليعلم.يخرلافالقصرباللامابتدأت

و"أولى"الألواح"ألقىونحو"الأرض"من،"!الآن"يستمع":نحومعتلأو

وحذفالصحيحتحريكاستصحابوجبالأبصار"ندركه"لا،"الآن"قالواالأمر"،

إلىالهمزةحركةبنقلالقصصفىيصدقنى""رداءوروىاللامتحريكلعروضالمعتل

.الدال

إلىوصلتداذا.الأصحوهووتركه،النقل:وجهانالحاقةفى"كتابيه،فىوله

هاءعلىالسكتوتعينالنقلوجهعلىالهاءفىالهاءادغامتعينهلك،"ماليه

ودابلراق"،و"من،هذا""مرفدنا،"اًميقةعوجًاوفرأ.التحقيقوجهعلى"ماليه"

بعدهما.الراءفىبلولاممننونإدغاممعالأربعةفىالسكتبتركران"

وتاءظلم""فقد،"لض"فقد:نحوالمعجمتينوالظاءالضادفىقددالوأدغم

منالواوفىالنونوأدغمظهورها"،"حرمت:نحوالمعجمةالظاءفىالساكنةالتأنيث

فىوالذال،وجهيهأحدفى"والقلم"نونومنواحدَا،وجهًاوالقراَن"!يس

.الأعراففىذلك""يلهثمنالذالعندالثاءوأظهر.أتياكيفو"أخذتم""!اتخذتم

هود.فىمعنا""اركبمنالميمعندوالباء

وأإليهاأوردتالياءعنانقلبتألفكل:وهىالياءذواتإمالةفىعنهواختلف

و"أدنى"،و"أهدى"،و"الهوى،،،الهدى"،:نحوكانورنأىعلىبهارسمت

،"و!كسالى،"يتامىدز،"و!تعالى،"و"استغنى،"و"تسوى،"و،استوىأحيا"ودا
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،"لتقوىا!و،"عوىد"و،"يحعى"و،"لدنياا"و،"مثوى"و،،مثنى"و"وىمأ"و

ثنىاسمكلمنذلكأشبهوماحسرتى"و!ياو"موسى"،،"و)سيماهمو!إحدى"

ثمالفتح:وجهانكلذلكفىوردوقدالياءفيهوظهرتإليكردتهفعلوكل.بياء

اسجدواللملائكةقلنا"إذا:تعالىقولهفىكمابلالياءذاتمعأتىدهاذا.التقليل

معوالتوسيط،الفتحمعالبدلقصر:أوجهأربعةلهكانواستكبر"!أبىإلى"لآدم

!فتلقى:تعالىقولهفىكماالياءذاتعنالبدلتأخرواذا.الوجهينمعمدالتقليل

والمد.التوسيطمعالتقليلثموالمد،القصرمعالفتح:اًضيأأوجهأربعةلهكان"ما

الأرضفىمالكمخلقالذى"هو:تعالىقولهفىكمالينالياءذاتمعأتىواذا

واذا،كذلكمدهثموالتقليلالفثحمعاللينتوسطأوجهأربعةففيه.الآيةجميعًا"

بالمنصدقانكمتبطلوالاآمنراالذينأيها"يا:تعالىقولهفىكمابدلمعهماأتى

حسنة"الدنياهذهفىلناو"أكتب،الآيةروج"استبدالأردتمو"إن،الآية"والأذى

اللينتوسطمعالبدلقصر:أوجهستةففيه.الآية"غنمتمأنمااعلمواودا،الآية

أتىوإذاالياء،ذواتمعاللينأربعةمعالبدلومد،التقليلمعنوسطهما،والفنح

قرله:إلى"مح!يادتإذااَمنواالذينأيها!يااَيةفىكماإلى""يشاء:نحوالثلاثةمع

،المذكورةالستةمنكلعلىإذا""الشهداءلمجىء:وجفاعشراثناففيهادعوا"ما"إذا

عندهوالثهالدنياالحياةمناع!ذلك:تعالىقولهفىكماعارضالياءذاتمعأتىواذا

السكونمعالعارضتثليث:وهىالفتحعلىخمسة:أوجهتسعةففيه"المآبح!من

معوتوسيطهالعارضمد:وهىالتقليلعلىوأربعة،الروممعومدهوفصرهالمجرد

الفتح.علىبالروموتوسيطهمطلقًا،الماَبقصرويمتنعفيهما،والرومالمجردالسكون

الوقفإلىالسواَى"أساءواالذينعاقبةكان"ثم:تعالىقولهفىكمابدلأتىف!ذا

بالتقليلثممدهماومع،العارضوثلاثةالبدلقصرمعبالفتحأتيت"يستهزءون"على

أوجه.سبعةفهىمدهماومع،وتوسيطهالعارضمدمعالبدلترسيطمع

وعملوااَمنوا"الذين:تعالىقولهفىكماالرومفيهيتأتىالعارضكانن!ف

معالعارضوثلاثةالفتحمعالبدلبقصرأتيت"بَاموحسنلهمطوبىالصالحات

معالبدلبمدتأتىثمالبدلبتوسطتأتىثم،الروممعقصرهثمالمجرد،السكون

وجفا،عشرأحدفهىفيهماوالرومالمجردالسكونمعالعارضومدوالتقليلالفتح

الى،أبصارهمولاسمعهمعنهمأغنى"فما:لعالىلهولهفىكمالمنمعهاأتىف!ذا

.العارضوثلاثةالبدلوقصر.اللينتوسيطمعبالفتحأتيت"يستهزءون"علىالوقف
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العرضومدوبالبدلالليننوسيطمعبالتقليلتأتىثم،الثلاثةمدمدهماثم

أوجه.تسعةفهىالثلاثةمدمعالعارضالبدلمدثموتوسيطه

نهاكما"ماوقالسواءتهمامنعنهماوورىمالهما"ليبدى:تعالىقولهقرأتلاذا

بتوسيطهماثم،الهمزتوسيطمعالواوبقصرثم،الفتحمعوالهمزالواوبقصرتأتى

والتقليل.والفتح.الهمزمدمعالواوبقصرثمفيهماالتقليلمع

قصرمعبالف!حوتأتى!سواءتهما"،إلىبغرور"!فدلاهما:تعالىقولهقرأتواذا

الواوالقصرمعبالتقليلتأتىثم،الهمزمدمعالواوبقصرثموالهمز،الواو

تعالى:قولهقرأتواذا.الهمزمدمعالواوبقصرثمتوسيطهما،ثمالهمز،وتوسيط

والهمزالواوقصرمع"مزابقصرتأتى"التقوى"إلى"عليكمأترلنافدمابنى"يا

والنقليل،توسيطهماثمالهمز،ونوسيطالواورصْهلمعآدمبنوسيطتأتىثم،والفتح

والنقليل.والفنحالهمزومدالواوفصرمع"م"إَبمدنأنىثم

تأتى"فغوىربهآدم"وعصىإلىسواءتهما،لهما"فبدت:تعالىقولهقرأتوإذا

تأتىثمالهمز،توسيطمعالواوبقصرتأتىثم،الفنحمع"اَدم"والهمزةالواوبقصر

آدم"داالهمزمدمعالواوبقصرتأتىثمفيهما،"اَدم"وتوسيطالتقليلمعبتوسيطهما

قولهعلىوقفتىاذا.أوجهخمسةالآياتهذهمنكلففىوالتقليلالفتحء

الياه.ذاتمعالدالأربعةفيهفلهالنقليلهمزنهفىلورشجاز"تراءا،:تعالى

و"الربا"،الجارتينوعلىو"إلى"،8و"حتىركى"،و"ما8"لدىوروى

قولأبالفتحالإسراءفىكلاهما"و"أوالنور،فىو"كمشكاة"وقعا،كيفو"مرضات"

تجوربالياءرسممماعداهاماأنليفيدذكرهاوإنماكحفم.التسعالكلماتفىمي!حاو

.المتقدمالوجهعلىإمالته

أخرى"وداوداكبرى"،،"!بشرى:نحوواحدًاوجهَاراءبعدمتطرفةألفكلوقلل

"و"الذكرى"و"الثرى،وفعكيف8و"أدرى"و!افترى،"و"سكارىو"أسارى"،

الفتحفيهفلهالأنفالفىكثيرَا،أراكم!ولوفىعنهاختلفلكنو"الشعرى"

و!الدار"أبصارهم"!مكسورةمتطرفةراءقبلوقعتألفكلوقلل.والتقليل

و!أسفارنا""ديارهم"و،"الحمار"و،أنصار""و،و!جبار"،و!النار"و"الكفار"

لاكلواحدًا،وجهًاو"القرار"و"الأشرار"،و"الأبرار"،و"أشعارها"،و"أوبارها"،

و"الجوار".تمار"و"فلا"أنصارى"،فىأصلألهإمالة
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فىعنهواخئلف.خلافبلابياءوقعاحيثو!الكافرين""كافرين"،أيضَاوقال

والتقليل.الفتحبينوالشعراء،المائدةفىو"جبارين"النساء،فىمغاالجار

مذاهب:ثلاثةعلىالياءذىمعجمعهماكيفيةفىعنهالأداءأهلواختلف

قولهمنابتدأتدراذا.وجهانفهماتقليلهماثموالجار،الياءذىفتح:الأول

اللينتوسطعلىمنهماكلمجىءباعتبار:الأربعةالأوجهكانتالثه""اعبدوا:تعالى

علىأجوبتهفىالجزرىابنعنسلطانالشيخنقلهالذىهوالمذهبوهذا.ومده

التبريزية.الأسئلة

أربعةفتكونالياءذىوجهىمنكلعلىوتقليله"الجار"فتح:الثانىالمذهب

وجهىباعتبارالأوجهزادت"اَئيشبهتشركوا"ولا:تعالىقولهمنابتدأتوإذاأوجه

وعليهالمصنفينكثرعليهجرىالمذهبوهذا.المذكورةالأربعةمنوجهكلمعاللين

غالبًا.العمل

د!ثمنقليلهما،ثمالجار،ووجهىالياءذىفتحمعاللينتوسط:الثاكالمذهب

ستةفهىالجاروفتحالياءذىتقليلمعثمالجار،ووجهىالياءذىفتحمعاللين

فضله""من:تعالىفولهإلىوصلتوإذا.وأتباعهالمنصورىجرىوعليها.أوجه

الياء.وذاتالبدلمعاللينفىتأتىالحىأوجهالستةالأولالمذهبعلىفيهاكان

ووجهى،القربىفتحمعاللينتوسيط:وهىوجهًاعشراثناالثانىالمذهبوعلى

مدثم،ومدهالبدلوقصرنقليلهماومع،ومدهالبدلقصرمنهماكلوعلىالجار

البدلفىفقطوالمدالجاروفنحالقربىتقليلومعالجارووجهىالقربىفتحمعاللين

الثلاثة.فى

جبارين"قومًافيهاإنموسىيا"قالوا:تعالىقول!فىالأولانالمذهبانويأتى

وعبس،،والنارعات،والقيامة،والمعارج،والنجم،طهىَاأواخرتقليلوروى

ضميرأىهافيهكانماإلاواحدًاوجهَا،والعلق،والضحى،والليل،والأعلى

تعالى:قوله"ومن:وهىالنازعاتفىعشروذلكوالتقليلالفتحفيهلهفيأتىالغائبة

كساثرالتقليلإلافيهلهفليسذكراها""مع:تعالىفولهإلاالسورةآخرإلى"بناها"

لابد؟كلمةوثلاثونتسعالفواصلغيرالياءذواتمنالعشرهذهومئلالراءذوات

"أتاك"،كلمةعشرةتسعمنهاطهففىفاصلةغيرهاأنليعرفمعرفتهامنللقارئ

"يا،"ويلكم"موسى،""تولى،"أعطىة،"فألقاها"،،"هواه،""لتجزى،"أتاها"
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السامرى"،!ألقىترمه،إلى"موسىأسر"،أن"موسى"خطايانا"،إما"،موسى

)حشرتنى"،داهداى،،"اجتباه،،،"!عصى،،وحيهإليكيقضىأنداالثه"،!فتعالى

لا.اتبعنى"دافمنالمعارجوفى"فغشاها"،،،!أغنىيجزاه"،))،"!أعطى،"تولىْ"من

:اَضيأأربعالنارعاتوفى(أولىثم-أولى-ألقى-)بلى:أربعالقيامةوفىغير

الليلوفى،غيرلا"يصلى!الذىسبحوفى"نهى"طغى"دامن،"ناداه"إذ"أتاك"،

والتقليل.الفتحالكلماتهذهجميعففى"يصلاها"،طغى"،"من

و"رأىكوكبا"،"رءا:نحومحركقبلوقعحيث"رأى"منوالهمزةالراءوقال

و"رءاالقمر"،"رءانحو:ساكنبعدهأتىن!ف"رءاها"،""ر%،"!ار"،،أيديهم

وقللأتىحيثالتوراةلفظوقلل.اًفقووبتقليلهماوصلاًالحرفينبفتحقرأ"الشمس

فاتحةمنوالياءالهاءالسبعالسورفى!حم،وحاء،الستالسورفواتحراءأيضًا

غيرها.القراَنفىكبرىإمالةيملولم.كبرىإمالة"طه"منالهاءوأمال،مريم

ترىأذى""هو،،للمتقين"هدى:نحومنونًايكونأنإماعليهالموقوفأن:وأعلم

الثه""هدى،"هّللا"نرى،"التى"القرى:نحوساكنوبعدهمنونغيرأو،ظاهرة

المنونكانن!ف.المتقدمةالقواعدتقتضيهمابحسبكلعلىلهويوقفائتنا"!الهدى

المنونغيركانلهران.بالتقليلعليهوقفالمذكورةالسورفواصلومنالراءذواتمن

الرائياتغيرالياءذواتمنكان!ان.غيرلابالتقليلعليهوففالراءذواتمن

والتقليل.بالفتحعليهوفف

علىفيهلورشتقليللاائتنا"الهدى"إلى:تعالىقوله:الأول)تنبيهان(؟

ألفتزلولمساكنةكانتالتىالهمزةهىالإبدالحالالمرجودةالألفلأن.المختار

الجامعةفىالدانىأوردهماعلىبناءتقليلهبعضهموأجاز.للساكنينمحذوفةالهدى

وعليهالأولوالصحيح.المبدلةدونالهدىألفأنهااحتمالمنالنشرفىعنهونقله

ألفعنفالهدىلمبدلاثتنامعتصلهإناخترالهدىوفتح،الجمزورىقالعملنا

خلا.

.الرجحانذوالصحيحوفتحهاحتمالاثنناالهدىالى:المنصورىوقال

يجوروعليهللتأنيثفألفهافعلىورنعلىإنهافقيل"كلتا"فىاختلف)الئانى(

الوجهاق:النشرفىقالفتحها.يتعينوعليهللتثنيةفاْلفهاكلتامثنىإنها:رقيلتقليلها

اهـ..أجنحالفتحإلىولكنىجيدان
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نحومتصلةكسرةأوساكنةياءقبلهاكانإذامضمرمةأومفتوحةراءكلورقق

،"و"توقروه،"و"نعزروه،"و"تحرير،و"حريرَا"،و"منيرأ"،"و"نذيرأ،"بشيرًا،

"فى:نحومنفصلةالكسرةأوالساكنةالياءكانن!فوحصرتو"ناضرة"و!فخرة"،

نحومتحركةالياءكانتإذاوكذا.التدقيقامتنعو"برسوله"،"مكسوْورب"و،"ريب

.الخيرة

منيمنعلمو"إجرامى"،""اخراج:نحوساكنوالراءالكسرةبينحالوإذا

و"وترا".و"قطرا"،"اصرا"،:نحرقافاأوصادَاكانإذاإلاالراءترقيق

،عمران،وإسراثيل،إبراهيمفىوذلكالأعجمىالاسمفىالراءوفخم

فىالعماد"ذات"إرم:تعالىقولهفىأيضَاوفخمهاودانرارا"و"إسرازا"،و"مدرارا"،

.اَفقوالئانىبترقيقوأتبعهالمرسلاتفى!بشرر"منالأولىالراءورقق.الفجر

و"حجرَا"،و"سترًا""ذكرآ،وهى،كلماتسبعفىوالترقيق،التفخيمعنهورد

توسطعندالأولالستترقيقيمتغع(نهأىو"حيران"و"صهرَا"،و"وررَا"،،"اَرم"و

و!إعراضًا"،،""صراط:نحراستعلاءحرفبعدهاأتىإذاالراءوفخم،البدل

الوجهينفيهوجورواالشعراء،فىكالطود"ةنرقفىواختلفو"فراق"،"فرقة"،

أحسن.الترقيقلكن،للجميع

مفصوحةأو،ساكنةظاءأوطاء،أوصاد،بعدوقعتإذاالمفتوحةاللاموغلط

مطلع"و،"المطلقاتوو،"لطلاقا"و،"اصلاحَا"و،"يوصل"و،،لصلاةاة:نحو

تفخيممنالقارىْوليحذر،"وةفيظللن،و"ظللنا"،،ظلتوئي،"و"ظل،الفجر،

"أطال":وهى؟كلماتثلاثفىعنهواختلفو"فيظللن،"ظللنا"منالثانيةاللام

و"فصالا"النساء،فىو"يصالحا"والحديد،بالأنبياء"عليهمو!طال،بطهأفطالفى

يمنعلم؟البدلأوجهمعشىءالرجهينمنخنعيصالحفخيموالأصح،البقرةفى

ومختارهالث!اطبىكلامظاهربأنهالقصرعلىللتغليظاحتجبلشيئَام!هاالإسقاطى

فقصر،مغيرأوثابتهمزبعدوما:قولهفىقدمهحيثالقصرالبدلفىاختارلأنه

فضلاَوالمفخم:قالحيثالتفخيموأختيهاطالوفىبهالاهتماميفيدالشىءوتقديم

ثلاثةمنكلعلىوترقيقهاتغلظها:وهى؟ستةالبدلمعطالأوجهتكونوحيشسذ

فىالقصرعلىالتغليظمنعشيوخهماعننقلاوالطباخالمنصورىولكن،البدل

العلماء.منكثيرعليهوجرىخمسةنقلهماعلىفالأوجهأختيها،دونفصالأ
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فصل""فلما"يوصل"،نحو:للوقفلأمةسكنتفيماأيضَاعنهواختلف

إذاالحرفأنوأعلم.التفخيمالوجهينوأصح"و!ظلو"بطل""الخطابو!فصل

راء.أولامًاكانسواءترقيقهتعينأميل

القراَنفىذلكمنوقعما"وجمل،قطعهمزبعدهاكانإذاالمتكلمياوروى

غانر،ىف"أقتللاذرونى:وهنياءعشرةثمانفىبالإسكانياهوسبعونوستماثة

فى"أستجبو"أدعونى،التوبةفىإلا"و"تفتنى،البقرةفى"أذكركمو"فاذكرونى

فى"أهدكم"فاتبعنىهود،فىأكن"و!ترحمنى،الأعراففىأنظر"و!أرنى،غافر

،وصوالحجرالأعراففىإلى"و"أنظرنى،القصصفىإنى""يصدقنى،مريم

فىأوف""بعهدى،يوسففى"إليهو"يدعوننى،غافرفىكلاهماإلى"!أخرلَنى

ياءوخمسونوثمانمائةوهوبقىفيماوبالفتحالكهففىأنرغ"ر"آتونى،البقرة

"منى:خمسعمراناكلوفىإلا".!منى،اَعم،أعلم!إنىثلاثالبقرةفىمنها

ىن!ف!أريد"،"إنى،"أخافنىi"اَية"،!لى،"أعلم"إنىأعيذها"،"إنى،"إليك

"إنى،"امرت"إنى:أربعالأنعاموفى."أقولأن"لى"إلهينو"أمى،"أعذبه

"بعدى،"أخاف"إنى:ثلاثالأعرافوفى."إلى!ربى،"أراك!إنى،"أخاف

وفى."أخافإنى))أرى"،"إنى:اثنتانالأنفالوفى."أصيبداعذابىأعجلتم"،

و!إنى،"أتبعإن"نفسىأن"لىيكون"ما:خمسيونسوفى."اًدبأ"معى:التوبة

"عنى،ثلاث"أخاف"إنى:عشرةثمانهودوفى.إلا""أخرىإنه""ربى،،أخاف

،"أعظك!إنىإن""نصحىإذا"،"إنى،"أراكمولالكنى،اًعمإلا""أجرىأنه"،

داتوفيقى،"أراكم"إنى،"أليس"ضيفىأشهد"،"إنىأفلا"،"فطرنى،9Pأعو"إنى

Iربى،"نأ!ليحزننى:وعشرونثنتانيوسفوفىأعز""أرهطى،"نأ"شقاقى،"ال"

،،إبراهيم"اَبالْى،"إننى"ربى،"أحملأراْت"إنىأعصر"،أرانى"إنى،"أحسن

أبى"،لى!يأذنأنا"،!إنىأوف"،!إنى،،أن!نفسى،"أرجعدالعلىأرى"،و"إنى

أدعو"،ؤسيبلىأن""إخوتى،"ذإةربىإنه""ربى،،أعلم!إنىالثه،،إلىو"حزنى

"إنىإن""بناتىأنا،،أنى"عبادى:أربعالحجروفى،"أسكنت"إنى:إبراهيموفى

،اَعمأحذا"!بربى،،أعلم!ربى:ستالكهفوفىإذا"،"ربىالإسراء:وفىأنا"،

اَية"،لى"أجعل:أربعمريموفىإنه"،"دونى،"نإ"ستجدنى،"نأربى"فعسى

اَتيكم"،"لعلى،"آنست!إنى:نسعطهوفىإنه"،"ربى،"أخاف"إنىأعوذ"،"إنى

)حشرتنى)إنى"،!برأسى،"ذإ"عينىأمرى"،لىو"يسر،"نإ"لذكرىأنا"،"إنى
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إحدىالشعراءوفى،"أعمل"لعلى:المؤمنونوفىإله"!إنى:الأنبياءوفى،"أعمى

إلا"أجرىداإنه"،"لأبىإلا"،لى!عدو،"إنكم"بعبادى،اًعم"اخاف"إنى:عشرة

"إنىأشكر"،أن"أورعنىاَنست،،"إنى:أربعالنحلوفى،"أعلم"ربى،خمس

أريد"،"إنى،"نأربى"عسى:عشرةالقصمإحدىفىءأشكر"،"ليبلزنى،،ألقى

!لعلى،"أخافإنىداأنا"،"إنىاَتيكم"،!لعلىاَنست"،"إنى،"نإ!ستجدنى

ثنتانسبأوفىإنه"،"ربىالعنكبوتفى"أولم"عندىمغا،"أعلم!ربى،"أطلع

الصافاتوفىاَمنت"،"إنىإذًا"،"إنى:ثنتانيسوفىإنه"،"ربىإلا"،!أجرى

أعبد"،"تأمرنى،"أحببت"إنىثلاثصفىإن،"ستجدنى،"أذبحك!إنى:ثلاث

"انى:الدخانوفىأفلا"،"تحتى:الزخرفوفى،"نأربى"الى:ستغافروفى

و"لكنى"أخافإنىداأن""أتعداننىأن""أورعنى:أربعالأحقافوفى،"آتيكم

الصف:وفى،"أخاف"إنى:الحشروفى،"نإو"رسلى:المجادلةوفى"أراكم

"إنىإلا"،"دعاثى:نا!ثانوحوفى،،وأ"معى:الملكوفىإلى"،"أنصارى

أهانن"،"ربى،"أكرمن"ربى:اثنتانالفجروفىأمدا،،"ربى:الجنوفى،"أعلنت

!عهدىنحوالتعريفبلاممصحوبوصلهمزبعدهاكانإذاأيضًاالمتكلمياءوفتح

فىباللاممصحوبمرغوبغروصلهمزبعدهاأتىإذاأيضًاوفتحها،"الظالمين

اتخذوا"قومىة،بطهكلاهمااذهبا"و"ذكرى"اذهب"لنفسى:مواضعأربعة

منحرفاليا.بعدأتىإذاحفصًاووافق.بالصف"اسمهبعدى"من،بالفرقان

تؤمنوالمإنودا،بالأنعامدثه"و"مماتىمنالياءفتحأنهإلاالهمزغيرالهجاءحروف

بص،"نعجةا"ولىمنوأسكنها،بالبقرة"بى"وليؤمنوا،بالدخانفاعتزلون"لى

كانو"ما،يابراهيم"عليكملىكان.!،بالنملأرى"لا"مالى،بنوحمؤمنَا"و"بيتى

ومنو"نجنىوهوالشعراءفىالثانىالموضعإلاوقعحيثومعى،بصعلم"منلى

.اَصفحمواففافتحهف!نه"المؤمنينمنمعى

فتحهأيضًاوله،والإسكانالفتحفيهفلهبالأنعامدارمحياى"فىعنهواختلف

كاملاً،اَدمألفهمدمنالإسكانمعبدولا؟أوجهأربعةففيهمنهماكلعلىوتقليله

الحالين.فىساكنةالياءب!ثباتبالزخرف"عليكمخوفلاعباد"ياوروى

كلاهمادعان"و"إذاالداع،،"دعوة:وهىالوصلحالياءوأربعينسبعًاوأثبت

لايأت"يوموفيها،هود،فىر"تسألن"،عمراناكلفىوقل"و"اتبعن،البقرةفى

و"تعلمن"،و"نغ"،"المهتد"،الكهفوفىوفيها،!أخرتن"الإسراء،فى"تكلم
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فىو"الباد"،النملفىأتمونن"ودا،الكهففىالأربعوبهدينو"يؤتين"و"تعلمن،،

الفجر،فىالأربعو"أهانن"و"يسر"و"بالواد"و"أكرمن"،طهفىو"تتبعن"،الحج

و!يدعالداع"،و"إلىسبأ،فىو"كالجواب،،غافرفىكلاهماو"التناد،و"التلاق"

فىو!نكير"،الملكفىو"نذير"الدخانفىو"فاعتزلون"،اقتربثفىكلاهماالداع"

فىو"ترجمون"،القمر"اقتربت":فىالستو"نذر"،والملكوفاطروسبأالحج

،الصافاتفىو"تردين"،القصصفىو"يكذبون"،يسفىو"ينقذوق"،الدخان

و!دعاء"فيا،المناد"ودا،قوموضعىإبراهيمفىو"وعيد"،الشورىفىو"الجوار"

بالحذفعليهويقفوصلاَالياءيفتحلكنهالنملفىآتان"ةفماوكذا،إبراهيمفى

.واحدًاوجهَا

الحمد.ولثهورشأصولتمتوهنا

تم

A
،

!د-.+!طع!!ء"

آ
ص!تب!ق

أ++يبن
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كثيرابنثراءةاصول

كثيرابققرا،ةأمهول

va%

بنفيرورانبنراذانبناللهعبدبنعمربنكئيربناللّهعبدمعبدأبوالإمامهو:

أبو:وأحدهما؟راويانوله،القراءةفىوامامها،مكةقراءشيخالمكىالدارىهرمز

المكى.البزىبزةأبىبننافعبنالقاسمبناللهعبدبنمحمدبنأحمد،الحسن

جرجةبنسعيدبنخالدبنمحمدبنالرحمنعبدبنمحمدعمر،أبووثانيهما:

محمدبنأحمدبنالحسنأبىعنالقراءةأخذا.بقنبلالمعروفالمكىالمخزومى

إسحاقأبىعن،المكىواضحبنوهبالأخريطأبىعن،بالقواسالمعروفالنبال

بنمعروفالوليدأبىعنبالقسطالمعروفالمكىقسطنطينبناللهعبدبنإسماعيل

بينهماوالخلف،قنبلعنالأداءفىمقدموالبزى.كثيرابنالإمامعن،مشكان

فقلت:كثيرابنإلىغالبَاعزوتولذايسير،

غير"!عليهممحركقبلوقعتحيثبواووصلتهاالجمعميمبضمكثيرابنقرأ

."ينفقونررقناهمولامما

"فيهدى"،:نحوومتحركساكنبينوقعتإذاالمذكرالمفردضميرهاءب!شباعوقرأ

داوقرأ""إلىوهداه"اجتباهإلى"،فاعتلوه"خذوه،"وهمعقلوهمابعدودامن

ساكنة،همزةفيهاالجيمبعدورادوصلتهاالهاءبضموالشراء،الأعراففى"أرجف"

ودايرضهوصلتها،الهاءبكسرالنملف"إليهمو"فألقهالهاء،بصلةالنورفىو"يتقه"

الهاءبكسرالفتحفى،و!عليه،الكهففىأنسانيه"ام"والهاء،بصلةالزمرفىلكم"

فيهما.

.حركاتثلاثمدةأيضًافىعنهوورد،المتصلوتوسطالمنفصلبقصروقرأ

كلمةفىالتقتاقطعهمزتىكلمنالثانيةالهمزةبنسهيلوقرأالأولعلىوالعمل

جاءحيث"أئمة"فىوزاد"أءلقى"،،""أءئنكم!أءنكم"،"أءنذرتهم"،:نحوواحدة

خالصة.ياءالثنيةابدال

فىو!أءذهبتم"،الأعراففىلتأتون"!وأئنكم،عمراناكلفى"يؤتى"أنوترأ

قاعدتهعلىالئانيةوأجرىبالاستفهاموالشعراءالأعراففىو"اَمنتم"،الأحقاف

http://www.al-maktabeh.com



القراءاتلو!اوالسبعةالأحرف176

فنبلورواهبالاستفهامالبزىنرواه،بطه!ءاَمنتم"فىراوياهواختلف.المذكورة

بالإخبار.

الملكفىإَمننم،"و،الأعراففى%منتم،يؤمنالأولىالهمزةفىأيضًاواختلف

قنبل.واوآوأبدلهاالبزىفيهمافحققهاالوصلحالةىف

وأأمرنا"،"جاء:نحوالفتحفىواتفقتا،كلمتينمنقطعهمزتاتلاصقواذا

الأولىيسقطفالبزى،"أولئك"أولياء:نحوالضمأو،"كنتمإن"هؤلاء:نحوالكسر

وتحقيقالأولىل!هيلوالمضمومتينالمكسورتينوروى.المفتوحتينفىالثانيةوقبل

قبلهاالتىالواوإدغاممعواوًاالأولىإبداليوسففىإلا""بالسوءفىوراد.الثانية

نإالمدويرجحوالقصرالمدمغيرهمزقبلالواقعالمدحرففىيجورأنهوأعلمفيها،

الأولىبتحقيققنبلوروى،بالإسقاطالتغيركانإن.والقصربالتسهيلالتغيركان

.اَضحماَدمإبدالهاعنهوجاءالثلاثةالأنواعفىالثانيةوتسهيل

أحد"داجاء:نحوالمتحركقبلويقصرهأمرنا".!جاء:نحوالساكنقبلويشبعه

فإنوصلاًاتقيق"!إنالنساءفىوكذلكوالقمر،بالحجر،لوط""ءألفىويجوران

الأولى،فتحتبأنالشكلفىالهمزتاناخنلففإن.فقطفبالإشباععليهوقف

بينالئانيةيسهلكثيرفابنأمة"جاءJ)،"ذإ"شهداء:نحوكسرتأوالثانيةوضمت

فىعنهواخنلفخالصةبءالئانيةإبدالفلهالئانيةوفتحتالأولىضمتن!ف.بين

ومحل.اَواووابدالهابينبينتسهيلهابينإلى"!يشاء:نحوالمضمومةبعدالمكسورة

الثانيةوابتدأت،الأولىعلىوقفتن!ففقطالوصلكلهذلكفىالإبدالأوالتسهيل

التحقيق.منبدفلا

"وضئزى"الحالينفىالواوعبهمزالإخلافىو"كفؤا"،وقعحيث"هزؤآ"وقرأ

معالألفبعدمفتوحةبهمزةأيضَافهىو"مناءة"الضاد،بعدساكنةبهمزةالنجمفى

،اَفلأالهمزةبإبدالوالأنبياء،،الكهففى"مأجوجو"يأجوج،للاتصالمدها

الهاءبضمالتوبةفىو"يضاهون"،اًواوالهمزةبإبدالوالهمزةالبلدفىو"مؤصدة"

قبلوروىفيهما.الجيمبعدمضمومةبهمزةو"ثرجى"و!مرجؤن"،همز،غيرمن

اكلموضعىفى"أنتمو"هاالياء،مكانبهمزةوالقصصوالأنبياء،،يونسفى"ضياء"

همزةمنبدلعندهفالهاءالهاهبعدالتىالألفبحذفوالقالالنساء،وفى،عمران

للتنبيه.وليست
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يايئس"،لاو"إنهتيئسوا"،و!لامنه"،"استيئسواعنهبخلفالبزىوروى

موضعإلىالهمزةبتقديمالرعدفىيايئس"و"أفلم،يوسففى،الرسلو"استيئس

وقرأ.الخمسالكلماتفىالهمزةمرضعإلىالياءوتأخيرألفَاالهمزةإبدالمعالياء

.الهمزةبعدياءبدونالطلاقوموضعى،والمجادلةالأحزابفى"اللائىداكثيرابن

ياءإبدالها:لهوالثانىوالقصر،المدمعوجهيهأحدفىبينبينهمزفالبزىوسهل

اشباعمعساكنةياءإبدالها:لهيجورالوجههذاوعلىقبلها،الألفإشباعمعساكنة

بينيسيرةسكتةمعالإظهار"يئسن"اللائىفىلهيجورالوجههذاعلىقبلهاالألف

ياءالهمزةوبقلب،الروممعالوصلبوجهى،لوقفلمسهلهايجوز،والإدغام،الياءين

المجرد.الإسكانوجهعلىساكنة

ولاقبلهاوصلألفبلامفتوحةبلام،وصالشعراء،فى"!الأيكةكميرابنوقرأ

كانإذاالأمرفعلسئلفىالنقلوله،طلحةوزنعلىالتأنيثتاءوفتحبعدها.همز

بنقل"فسلوهن"!فسلوا"،،"!فسلو"سل"،"وسلوا"،:نحوفاءأوواؤاسينهقبل

فتحةبنقلأتياكيفوفيتران"و"القرآن"،،الهمزةواسقاطالسينإلىالهمزةفتحة

و!منهذا"،و"مرقدنا،"اًميقلزعوخاوقرأ.اَضيأالهمزةواسقاطالراءإلىالهمزة

بعدهما.الراءفىبلولام،مننرنإدغاممعالسكتبتركران"و"بلراق"

البقرةاَخرفىمن"و"يعذببالإظهار،الأعراففىذلك""يلهثكشيرابنوترأ

كثيرابنلأنالبابهذامنوعد.طريقنامنوليىإدغامهلهويجورأيضَابالإظهار

البزىعنهواختلف،الفعلينبجزمالبقرةفىلاء"منويعذبيثاءلمن"فيغفر:ترأ

هود.فىمعنا"يؤاركبإظهارفى

بيوسف،أبت""ياعلىكثيرابنووقف.بالهاءاًعم"هيهات"علىالبزىووقف

بالتاءالمرسومةالتأنيثهاءعلىوقفوكذلك.بالهاءوالصافات،والقصص،ومريم

بالتاءالمرسومةالتأنيثهاءبيانوتقدمفبالتاء!رضاتلفظفىإلابالهاءالمجرورة

موضعىفى"هاد":كلماتأربعفىالياءب!ثباتووقف.حفصروايةفىالمجرورة

بخلفبكن،بقالمناد"يناد"يرممنو"يناد"،الطولومرضع،الزمروموضعىالرعد

و"بم"و"فيم""عم":وهىالاستفهاميةالخمسالكلماتعلىالبزىووقففيهعنه

عنه.بخلفالسكتبهاءو"مم"و"لم"

و"أنى،يوسفوموضع،البقرةموضعى"أعلم!إنىمنالمتكلمياءبفسحأرْمو
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،والأنفال،والأعراف،والأنعام،المائدةفى"أخاف"إنىعمراناكلفى8أخلق

والزمر،،القصصوفىالشعراء،وموضعى،مريموفىهود،وثلاثة،ويونس

"أراكو"إنى،ويونس،المائدةفىأن"ىل!دو،والحشرالأحقافوفىغانر،وثلاثة

،والصافات،الأنفالفىأرى"و"إنىالأعراففى"أعجلتمو"بعدى،الأنعامفي

فىأعوذ"و"إنىهود،فىالثلاثةأن"و"شقاقىأعوذ"،و"إنى،"أعظكؤ"إنى

إبراهيم،فى"أسكنت!إنى،والحجر،والقعمى،يوسففىأنا"و"إنى،مريم

فى"أحببتو!إنى،بيساَمنت،و"إنى،والقصص،والنحل،طهفى"اَنستو"إنى

و"أنى،طهفىأنا"و"إننى،نوحفى"أعلنتو"إنى،الدخانفىاَتيكم"و"إنى،ص

،"أحملو!أرانىأعصر"و!أرانى،الصافاتفى"أذبحك"إنى،وطهالحجر،فىأنا"

الكهف،فى"أعلمو"ربى،يوسففىالأربعة،أحسن"وربى،"يحكمأو"أبى

أن"وداربى،الكهفموضعىأحدا"و!بربى،القصصوموضعىراءوالشعراء،

كلاهماأهانن"و"ربى،"كرمن"ربى،الجنفىأمدا"و"ربى،القصصوفىفيها،

و"لعلى،يوسففىأن"و!ليحزننى،البقرةفى"أذكركمو!فاذكرونى،الفجرفى

أنى"و"عبادى،غافروفى،القصصوموضعى،والمؤمنين،طهوفىفيها،"أرجع

رحمنا"أوو"معى،التوبةفى،اًدبأو"معى،طهفى"أعمىو"حضرتنى،الحجرفى

و"مالى،"أستجبو"ادعونى،"أقتلو"ذرونىالزمر،فىأعبد"و"تأمرنى،الملكفى

هود،فىأعز"،و"أرهطى،الأحقاففىأن"و!أتعداننىغانر،فىالثلاثة"أدعوكم

عدامامفتوحةقطعهمزقبلوقعتمتكلمياءكلبفشحترأ:يقالأنذلكوتقريب

ومريم،عمراناكلفىاَية"لى!اجعل:وهىبالإسكانترأهاموضعَا؟عشرأربعة

وداضيفىبهود،أن""ترحمنى،التوبةفىألا"و"تفتنى،الأعراففىأنظر"و"أرنى

و"يأذن،يوسففىالأولينأعنى""أرانىقبلالواقعةو"إنى"،اَضيأفيها"أليس

فى،أهدكو"اتبعنى،الكهففىأولياء"و"دونى،اًضيأفيهاأدعوا"و"سبيلى،"ىل

مواضعسبعةعداما.النملفىأءشكر""ليبلونى،طهفىأمرى"لى"يسر،مريم

هود،فىكلاهما"أراكمو"إنىأفلا"،"فطرنى:وهىالبزىوفتحهاقنبلأسكنها

فىأن"و"أورعنى،الزخرففىأفلا"و"تحتى،الأحقافوفىفيها"أراكمو"لكنى

فتحهاعنهوالصحيح،القصصفى"أولم"عندىفىعنهواختلف،والأحقافالنمل

ألا"دعائى"و،يوسففى"ابراهيماَباثىدامنالياءبفتحوترأللبزى!اسكانهالقنبل

إلا"واأجرى،المائدةفىكلاهما،إلهينو"أمى،"إليك!يدىفى!اسكانها،نوحفى
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"عهدىمنالياءبفتحوقرأسبأ.وفىالشعراء،وخمسةهود،وموضعى،يونسفى

ودالنفسىأشدد"و"أخى،الأعراففى"اصطفيتك"إنىومن،البقرةفى"الظالمين

"منبفتحوقرأ.الصففى"اسمهو"ْبعدى،طهفىالثلاثةاذهبا"و"ذكرى،"اذهب

فى!بيتى،منوب!سكانها،فصلتفىقالوا"و"شركائى،مريمفى"وكانتوراثى

،الأعراففىولأمعى"،والأنعام،عمرانلَابو"وجهى"،ونوح،والحج،البقرة

و"لى،القصصوفىالشعراء،وموضعىالأنبياء،وفى،الكهفوثلاثة،والتوبة

طه.فىماَرب"فيها"ولى،إبراهيموفىفيها،لى"كانو"ما،صفى"نعجة

دين"داولىفىعنهواختلفالياء.بفتحالفرقانفىاتخذوا"!قومىاليزىوروى

عنه.صحيحوكلاهماوالإسكانالفتحبينبالكانرون

هود،فى"يأت"يومفى،والوقف،الوعل:الحالينفىالياءكثيرابنوأثبت

و"أنالإسراء،فىأخرتن"و"لئنالرعد،فىو"المتعال"،يوسففىو!تؤتون"

سبأ،فى"و!كالجواب،الحجفىو"الباد"،النملفى"أتمدونن"،طهفىتتبعن"

،الشورىفىو"الجوار"،غافرفىالثلاثةأهدكم"و"اتبعونو"التناد"ودزالتلاق"

فىالباءالبزىوأثبتالفجر،فىو"يسر،،قفىو"المناد"القمر،فىالداع"و"إلى

و"كرمن"،القمر،فىالداع"و"يدع،إبراهيمفى"دعاء":فىأيضًاالحالين

عنهبخلفقنبلفيهوافقهلكن.اَضيأفيهابالواووكذاالفجر،فىكلاهماوؤأهانن"

يوسف،فىويصبر"يتقمن"إنه:فىالحاليننىالياءقنبلوأثبت.الوقففى

الحالين.علىفيها"نرتع"فىعنهواخلف

ودئهأصولهنمتوهنا.الحالينفىالياءبحذفالنملفىاَتان""فماكئيرابنوترأ

الحمد.

.بلا"كامر1ُ،صكقَدا!ا!سأ!!لأ) مل!الي!م

مس4\1ؤترسرتجظَنافُيبير1َ،
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عالهرابققرا،ةأصول

أهلإمام،اليحصبىربيعةبنتميمبنيزيدبناللهعبد،عمرانأبوالإمامهو:

السلمىمسيرةبننصيربنعماربنهثامالوليد،أبوأحدهما:؟راويانولهالشام

الدمشض.

الفهرىالقرشىذكوانبنبشربنأحمدبناللهعبديحيىعمرووثانيهما:

عمرأبىعن،الدمشقىتميمبنأيوبسليمانأبىعنالقراءةأخذا.الدمئسقى

ابنعنالأداءفىمقدموهشامعامر،ابنالإمامعن،الذمارىالحارثبنويحعى

اخشلفاومتىعامرابنإلىعزوتهالخلافكلمةعلىاتفقامتىأنهماوأعلم.الذكوان

بينعامرابنراد:فقلتمشيتذلكوعلىفقطالمخالفذكرعلىاقتصرت

فىيختاركانالأداءأهلبعضأنعلمتوقد.بسملةبلاوالوصلالسكتالسورتين

وهن:بينهمايصللمنفيهنوالسكتالسورتينبينبسكتلمنالبسملةالزهرالأربع

الناسبينلأحدوصلولاسكثلاأنهإلا،والهمزة،والتطفيفوالبلد،،القيامة

.وبراءةالأنفالبينلأحدبسملةولاوالفاتحة

ويلزمهفيهاالهاءبكسرالفتحفى"اللهو"عليه،الكهففىأنسانيه"!وماترأ:

بالقصر.الفرقانفىمهانا"و"فيه،الجلالةلامترقيق

وموضعبها،اًعممنها"و!نؤته،عمرانلَاباَعم"اليك"يؤدههشامروى

الهاءبقصرالنورفىو"يتقه"النساء،فىو"ونصله،،"تولىماو"نوله،بالشورى

فىلكم"و"يرضهوصلتها،قصرهامعالهاءبكسرالنحلفى"إليهمهقلْاف!وصلتها،

الهاءب!سكانالزلزلةفىيره"و"شرًايره"و"خيرًا.عنهبخلفالهاءب!سكانالزمر

وصلتهاالهاءضممعالجيمبعدساكنةبهمزةوالشعراء،الأعراففىأرجئه"8وفيهما،

وصلتها،الهاءبكسرو"فألقه"الهاء،بصلةو"يتقه"ذكوانابنوروى،لفظيةبواو

المنفصلبتوسطترأالهاءبصلةو"يرضه"وقصرها،الهاءكسرمعبالهمزةاًعمو"أرجه"

واحدَا.فرلأوالمنصل

وطه،،الأعراففىو"وءأمنتم"بها،لنا"و"أئن،الأعراففىلتأنون""أءنكمترأ

فىبالاستفهام"ن"بمال"ذاكانو!ءأن،الأحقاففىو"ءأذهبتم"والشعراء،

فىأءنا"الأرضفىضللناو"أءذا،المؤمنونفىأءنا"وعظامًانرابَاكناو"أءذا،السبعة
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الأولفىبالإخبارالصافاتفىاَعمأءنا"وعظامَاترابَاوكنامتناو!أءذا،السجدة

نونزيادةمعبالإخبارالنحلفىلمخرجون"و!أئنا،السبعةفىالئانىفىوالاستفهام

بالإخبار،فصلتفىالمرفوعأعجمىهشامروىبالإخبار،"نخرةعظامًاكناو"إذا

بالإخبار.بمريممت"ما"إذابخلفةذكوانابنروى

نحوكلمةمنمفتوحتينهمزتينكلمنالثانيةالهمزةتسهيلهشامروى

"أئنكمهمزتىثانيةتسهيلفىأيضَاعنهاختلف.عنهبخلف"أءلد"!أءنذرتهم"،

عنهواخشلفواحدًا،قولأالمفتوحتينبينالفصلألفوأدخل،فصلتفىلتكفرون،

قولأأدخلهالكنه،"أئنكم"،أثنك"دة:نحوثانيتهماالمكسورةالهمزتينبينإدخالهافى

وبالشعراء،بها،لنا"و"أئن،الأعراففىلتأتون،"أئنكم:مواضعسبعةفىواحدًا

علىبالقمرو"أءلقى"،بمىو"أءنزل"،عمرانبآلو"أئفكًا"،بمريممت"ماو"أئذا

والثالث:،بدونهالتحقيق:والثانى،الإدخالمعالتحقيقأحدهما:؟أوجهثلائة

الأشهر.وهووالقمر،صفىالإدخالمعوالتسهيلعمراناكلفىكذلك

الأولىبتحقيقالزخرففىخير،"ءاكهتناوالشعراءوطهالأعراتفى"!ءأمنتمقرأ

اذكانو"إن،اَفلأالثالثةإبدالمعبينهماالفصلألفإدخالبدونالثانيةوتسهيل

وأدخل،أصلهعلىالفصلألفهمزتيهاهشاموأدخلالثانيةبتسهيلب"ن"مال"

وقع.حيث"أئمة،همزتىبينخلافبلاأيضًا

و"يضاهون"فيهما،الواوبهمزالإخلاصفىو"كفؤا"،وقعحيث"هزؤا"ترأ

فيها،الجيمبعدمضمومةبهمزةو"ترجى"و"مرجؤن"،همز،غيرمنالهاءبضم

البلدفىو"مؤصدة"،اَفلأالهمزةب!بدالوالأنبياء،الكهففى"ومأجوجو"يأجوج

ران"و"بلراق"،و"منهذا"و"مرقدنا،"اَميقداعوجَاقرأواوَاالهمزةبإبدالوالهمزة

بعدهما.الراءفىبلولام،مننونإدغاممعسكتبدون

فىوذلكالكلمةحروفاَخرفىالواقعالهمزبتغييريقفكانأنههشامعنوورد

.اًعونثلاثين

إنوداينبأ"،لمو"أم"إترأ"،:فىوهى،فتحبعدبلزومالساكنة:الأولالنوع

.اًفلأالهمزةإبدالواحدوجهففيهانشاء"و!إنيشاء"،

واحدوجهففيهاو"هيئ""نبى":وهىالكسرةبعدلزومًاالساكنة:الثانىالنوع

ياء.الهمزةإبدال
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"إن:فىوهىضمبعدوصلاًمضمومةعارضبسكونالساكنة:الثالثالنوع

ماحركةجنىمنمدحرفإبدالها:الأول،أوجهففيهالؤلؤا"و"كأنهمامرؤا"

ويختلفانلفظافيتحدانللوقفإسكانهاثممضمومةواوَاإبداله:الثانى.قبلها

والثالثالثانىالوجهوهماورومًاإشمامًاالإشارةتجورالثانىالتقديروعلىئقديرًا،

فتسهل.الحركةرومتقديرعلىبينبينالرابعتقديرًا،وأربعةلفظاأوجهثلاثةفتصير

التىالمواضعمنفتحبعدوصلاَمضمومةعارضبسكونالساكنة:الرابعالنوع

و!ظمأ"وةالملأ"ةيستهزأ":نحروهىالقياسعلىالألفبصورةالهمزةفيهارسمت

بالتسهيل.ورومًا،اًفلأالهمزة)بدال:وجهانففيهو"نبأ"

وهو:القياسغيرعلىبعدهاوألفبالواوهمزتهرسمتما:الخامسالنوع

و"لا،"و!أتوكt،النحلفى8و"يتفيؤا،يوسففىو"تفتؤا"،وقعحيث!يبدؤا"

فىو"ينبؤا"،الزخرففىو"ينشوءا"،الفرتانفىو"يعبؤا"،طهفىكلاهماتظمؤا"

،باتفاقصوحرفى،والتغابن،إبراهيموفى،بخلفالتوبةفىو!نبؤا"،القيامة

إبدال:أوجهخمسةففيهاالنحلوثلاثة،الفلاحمنالأولالموضعفىو"الملؤا"

ثممضمومةواؤاوابدالها،الرابعالنوعفىكمابالتسهيلضمتهاورومألفًاالهمزة

ضمتها.ورومالواو،ضمواشمام،للوقفإسكانها

بياءمرسومةوصلاًكسربعدمضمومةعارضبسكونالساكنة:السادسالنوع

و!البارىْ""و!تبوئ"أبرئو"ما"و"أبرئ"و!تبرىْ"و"يبدئ""ييستهزئ:وهى

للوقف)سكانهاثمياءالهمزةإبدال:أوجهأربعةففيهاالسىء"و"المنكرو"ينشى"

بالتسهيل.الهمزةضمورومضمتها،المبدلةالياءضمة!اشمامحالها،علىوترك

تر!ألم:نحووهىوصلاَفتحبعدمكسورةعارضبسكونالساكنة:السابعالنوع

إبدالوجهانففيهانبأ"و"من،"!لمو"منحمأ"،و"منالنبأ"،و"عنالملأ"،إلى

بالتسهيل.كسرتهاوروم،اًفلأالهمزة

"من:وهوالقياسغيرعلىرسمالسابعالنوعمنواحدحرف:الثامنالنوع

بالتسهيل،كسرتهوروم،اَفلأالهمزةإبدال:أوجهأربعةففيهبالأنعام"المرسليننباءى

الياء.كسرةورومللوقفإسكانهاثم،مكسورةياءرابداله

بالياءمرسومةوصلاَكسربعدمكسورةعارضبسكونالساكنة:التاسعالنوع

منإبدالها:تقديرأوأربعةلفظاأوجهثلألةففيهاالسىء"و!مكر،"امرئ!لكل:وهى
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ياءإبدالهافيهاويصح،الوجههذافىرومفلالابنبى"إلحاكاقبلهاماحركةجنس

ويختلفانلفظاويصحبالأولفيتحدللوقفالياءإسكانثمنفسها،بحركةمكسورة

بالتسهيل.الهمزةكسرةوروم،الثانىالتقديرعلىالياءكسرةورومتقديرَا،

:كأمثالوهىوصلاَضمبعدمكسورةعارضبسكونالساكنة:العاشرالنوع

واوًاالهمزإبدال:أوجهثلاثةففيهاوفاطرالحجفىودالؤلؤ"،الواقعةفىاللؤلؤ"لا

الأولمعفيتحدللوقفإسكانهثممكسورةواوًاإبدالهافيهاويصحِباللارمإلحالها

الهمزةكسرةP.'-'و،الثانىالتقديرعلىالواوكسرةورومتقديرا،ويختلفانلفظا

بالتسهيل.

"بدأ"،:وهىوصلاَفتحبعدمفتوحةعارضبسكونالساكنة:عشرالحادىالنوع

ملجأ"لاو"أنو"أسوأ،و"مبوأ"و"فنتبرأ"تبرأ"،إذوداأمرأ"أبوكانو"ماو"ذرا"

.اًفلأالهمزةإبدالواحد:وجهففيها

"ترئ":وهىوصلاًكسربعدمفتوحةعارضبسكونالساكنة:عشرالئانىالنوع

ياءإبدالهاويصحباللازمإلحالهاياءالهمزةإبدالواحد:وجهففيها"استهزئو"لقد

تقديرًا.ويختلفانلفظافيتحدانلوقفتسكنثممفتوحة

ساكنصحيححرفبعدوصلاَمفنوحةعارضبسكونالساكنة:عشرالثالثالنوع

الساكنإلىالهمزةحركةنقلواحد:وجهففيهالنحلفى"الخبء"واحدلفظ:وهو

للوقف.الياءتسكنثمفتحذفقبلهالصحيح

صحيحالساكنبعدوصلاَمكسورةعارضبسكونالساكنةعشرْالرابعالنوع

الساكنإلىالهمزةحركةنقل:وجهانففيهاوالأنفال،oالبقرفىالمرء""بين:وهى

الصحيح.كسرةورومللوقفإسكانهثم،وحذفهقبلهالصحيح

صحيححرفبعدوصلاَمضمومةعارضبسكونالساكنة:عشرالخامسالنوع

و"يفرالنبأ،فىالمرء،و"ينظر،النحلفىودفء،عمراناكلفى"ملء":وهىساكن

إلىالهمزةضمةنقل:أوجهثلاثةففيهاالحجرفىجزؤ"و"منهم،عبسفىالمرء8

ورومها.،ضمتهواشمام،للوقفالصحيحواسكانحذفهاثمقبلهاالصحيحالساكن

بعدساكنةواوبعدوصلأمكسورةعارضبسكونالساكنة:عشرالسادسالنوع

الواوإدغامثمواوَاالهمزليإبدال:وجهانففيهاالبقرةفى"تروء":وهىرائدةالضم

فيها.المدغمهىالنىالمبدلالواوكسرةورومفيها،قبلهاالتىالزاندة
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والواوأصليةواووصلاًمفتوحةعارضبسكونالساكنة:عشرالسابعالنوع

وابدالحالها،علىتركهامعللوقفالواوو)سكانالهمزةوحذفقبلهاالساكنة

للوقف.مشددةالواوإسكانهاثمالثانيةفىالأولىالواووادغامواؤاالهمزة

نحو:وهىوصلاَمكسورةالهمزةأنإلاالسابقالنوعمئل:عشرالثامنالنوع

حذفئمقبلهاالواوإلىالهمزةكسرةنقل:أوجهأربعةففيهاسوء"و"من!بسوء"

إلىالهمزةكسرةنقل:أوجهأربعةففيهاالواوكسرة?وروالواوإسكانثم،الهمزة

منالمنقلبةالواوكسرةورومللوقفالواوإسكانثم،الهمزةحذفثمقبلهاالواو

مشددةإسكانهاثمالمبدلةالثانيةفىالأولىالواوإدغامثمواوًاالهمزةوإبدالالهمزة

،المشددةكسرةررومللوقف

وهى:وصلاًمضمومةالهمزةأنإلاالسابقينالنوعينمثلالتاسععشز:النوع

ضمةنقل:أوجهستةففيهاالمختارعلىلتنوء"و"كذا"السوء"وؤ"السوء")سوء"

عنالمنقلبةالواوضمواشمامللوقفالواوإسكانثمحذفهاثمالواوإلىالهمزة

إسكانهاثم،الثانيةفىالأولىالواوإدغاممعواوًاالهمزةوابدالورومهاالهمزة

ورومها.ضمتها،إشماممشددةللوقف

تبوأ"دأن:وهىوصلاَمفتوحةالهمزةأنغيرالسابقالنوعمثل:العشرونالنوع

للوقفالواوإسكانثموحذفهاالواوإلىالهمزةفتحىنقل:وجهانففيهاو"ليسوأ"

واسكانهاالثانيةفىالأولىالواوإدغامثمواوَاالهمزة!ابدالحالها،علىتركهامع

للوقف.مشددة

بعدساكنةياءبعدوصلاًمضمومعارضبسكونالساكنة:والعشرونالحادىالنوع

وإدغامياءالهمزةإبدال:أوجهثلاثةففيهاو"النسىء""برىْ":وهىرائدةالكسرة

ورومها.واشمامها،للوقفمشددةإسكانهاثمالثانيةفىالأولى

"المسىء":وهىأصليةفيهالياءأنإلاالسابقالنوعمثل:والعشرونالشانىالنوع

ضمتها،واشمام،للوقفالياءإلىالهمزةضمةنقل:أوجهستةففيهاو"يضىء،

مشددةللوقفإسكانهاثمالئانيةفىالأولىالياءإدغامثمياءالهمزةلههابدالورومها،

ورومها.ضمنها،وإشمام

ةسىء":وهىوصلأمفتوحةالهمزةأنإلامثله:والعشرونالثالثالنوع

الياءإسكانهاثمحذفهاثمالياءإلىالهمزةفتحةنقل:وجهانففيها"ءو!تفىو"جى."
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إسكانثمالثانيةفىالأولىالياء)دغامثميا.دابدالهاحالها،علىتركهامعللوفف

للوقف.المشددة

شىءكلمةفىوهىساكنةأصليةياءبعدوصلاَالمكسورة:والعشرونالرابعالنوع

وروم،للوقفالياءإسكانثمالياءإلىالهمزةكسرةنقل:أوجهأربعةففيهاالمجرور

مشددةللوقفوإسكانهافيهاقبلهاالتىالياءإدغاممعياءالهمزةوإبدالكسرتها،

كسرتها.وروم

كلمةفىوهىوصلأمضمومةالهمزةأنإلامثلهْ:والعشرونانمسالنوع

لههاشمام،للوقفالياءإسكانثمالياءإلاالحركةنقل:أوجهستةففيهاالمرفوع"شىء"

مشددةالياءإسكانثمفيهاقبلهاالياءوادغامياءالهمزةوابدالورومهاضمتها،

ورومها.ضمنها،رإشمام،للوقف

واواللينحرفأنإلاوالعشرونالرابعالنوع))مثلوالعشرونْالسادسالنوع

أربعته.ففيهاالسوءمثلالسوء"و!ظنسوء"و"أمرأالسوء")دائرة:وهى

وهىألفبعدوصلاًمفتوحةعارضبسكونالساكنة:والعشرون!ألسابعالنوع

ثمللوقفالهمزة)سكان:أوجهثلاثففيهاوالدماءو"شاء"ود!جاء"!أضاء":نحو

التىالألفتعدلمللوقفأسكنتلماالهمزةلأنقبلهاماحركةجنسمنألفَالإبدالها

ماوانفتاحلسكونهاألفًاالهمزةفأبدلتحاجزًاالمفتوحةالصحيحةالحروفوبينبينها

كونوملاحظةالساكنيناجتماعالوقفلاحنمالأبقيتهمافإن،ألفانفاجتمعقبلها

الأولىالمحذوفةقدرتن!فإحداهماحذفتوإنألفانالمتوسطوالمدعارضًاالسكون

والقصر.،والتوسط،الطول:الثلاثةبالأوجهفالمراد،الشرطلفقدفتقصر

مكسورةأومضمومةالهمزةأنإلاالسابقالنوعمثل:والعشرونالثامنالنوع

فىبالتسهيلالهمزةضمةوروم،السابقالنوعفىالتىالثلاثة:أوجهخمسةففيها

المدسببهىالتىالهمزةلنغيروالقصربالطولالمكسورةفىوكسرتهاالمضموم

والألفألفًاالهمزةلانقلابالنوعهذامنالمضمومفىالإشماميجورولا.بالتسهيل

المسهلة.فىإشمامولاالحركةتقبللا

فيهالهمزةما:وهوالسابقالنوعمنالأولالقسممئل:والعشرونالتاسعالنوع

ألفوحذفبعدهاوألفبالواوالهمزةلارتسامالقياسعنخرجلكنهوصلاًمضمومة

،والشورى،الزمروفى،المائدةمنالأولينالموضعينفى"جزؤا،:وهىقبلهاالبناء
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و"نشؤا،،والشورى،الأنعامفىوفيشركؤا"،والشعراء،الأنعامفىو"ابنؤا"والحشر

فاطرفى8و"علماؤا،الرومفىو"شفعاؤا،وغانر،،إبراهيمفى!الضعفؤا"هود،فى

فىودابرءوا"،الدخانفىودابلؤا"،الصافاتفىو"البلؤا"غافر،فىودادعؤا،

البناءألفحذفمعبعدهاوألفبالواورسمتعشرةالإث!االكلماتفهذهالممئحنة

رسمت،وطه،الكهففىو!جزؤا،،المأئدةفىو"أنبؤا"،المصاحفجميعفىقبلها

السابق،النوعفىالمتقدمةالخمسة:اًهجوعشراثناففيهالمصاحفكابعضفىكذلك

والقصر،،والضوسط،بالطولالهمزةحذفمعالواوإسكان:وهىأخرىوسبعة

القصرمعوالرومعارضَاالواوسكونلبهوقوالقصروالتوسط،بالطولوالإشمام

الوصل.حكمللروملأنفقط

!تلقاء،:منوهىوصلاًالمكسورةمنالقياسعنخرجما:الئلاثونالنوع

فىوراءى"و"من،فالنملو"إيتاءى"،طهفىاَناءى،و!منيون!،فى"نفسى

أواخرها،فىبياءالأربعالكلماتهذهرسمعلىالمصاحفاتفقت.الشور!

ففيهاغيرهفىوثابتةالشامىالمصحففىمحذوفةإنهاقيل"إيتاءى"وياءو"تلقاءى"

معللوقفواسكانهاياءالهمزة!ابدال،الأسبقالنوعفىالممدمةالخمسأوجهتسعة

بالقصر.الياءكسرةوروم،والقصروالتوسطالطول

فىأظهرأنهإلاالثمانيةحروفهافىقدودال،الستةحروفهافىإذذالهشامأدغم

بص."ظلمكلالقد

"ولقد:فىعنهاختلفلكنهوالظا.،والضادوالزاىالذالفىذكوانابنووافقه

فأدغمذكوانابنوراد.والظاءالثاءفىالساكنةالتأنيثتاءعامرابنأدغمزينا"

.إظهارهعنهوالصحيحجنوبها""وجبتإدغامفىعنهواخنلف"صوامع!لهدمت

!بل:نحووالظاءوالطاءوالسينوالزاىوالئاءالتاءفىوبلهللامهشاموأدغم

اظهرأنهإلا،"ظننتمةبل"سولتةبلزين""بل،ثوب"ةهل،"تعلمةهل"تأتيهم

الرعد.فىلسموى""هلفى

فىوالثاءمنهماتصرفوماو"أخذنم""انخذتم"،فىالتاءفىالذالعامرابنأدغم

حيث"ثوابيرد"ومنفىالثاءفىوالدالوقعا،حيثو"لبثتم""لبثت"،فىالتاة

ن"ووالقراَن"لايسمنالواوفىوالنون،"Sذ!كهيعصفىالذالوفى،وقع

والشعراء.الأعراففى"أورثتموها"فىالئاءفىالثاءفأدغمهشاموراد،"والقلم
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الئاءفأظهرهشامورادهود،فىمعنا""اركبمنالميمعندالباءعامرابنأظهر

.الأعراففىذلكيلهثفىالذالعند

الغاشية،فى"ةينَا"و،يسفى،و!مشارب،الأحزابفى!إناه"هشامأمال

وقعاكيفو"شاء"!جاء"ذكوانابنوأمال،الكافرونفىودةعابد"و!عابدون"

واكل،الجمعةفىو!الحمار"،البقرةفى"و"حمارك،مواضعهأولفىوةفزادهم"

فىاَعم"و"الإكرامالنور،فىو"اكراههن"،التوبةفىو"هار""جاء"حيث،عمران

إمالت.فىعنهخلاففلاالمجروروأماالمنصوبو"المحراب"،الرحمن

ابنوقف.ميمهضممعإمالةغيرمنالراءبفنحهودفى"مجراها"عامرابنقرأ

"ومافىالمتكلمياءبفتحوقرأبالهاءوالصافاتومريميوسففىأبت""ياعلىعامر

و"لعلى،بيوسفإلى"و"حزنى"أرجعودالعلى"إبراهيماَبائىدابهود،إلا"توفيقى

الظالمين"و"عهدى،بنوحإلا"و"دعاءى،بالمجادلةإن"و"رسلىبغافر،"أبىلهغ

فىوب!سكانها،بالأنعاممستقيمًا"ودصراطى،بالعنكبوت"واسعةو"أرضى،بالبقرة

عدوا"و"معىفيها،بنى،و"معىفيها،بنى"و"مس،الأعراففى"الذين"اَياتى

معى"،ومنو"نجنىالأنبياء،فىمن"و"معى،بالكهفثلاثةصبرا"و"معى،بالتوبة

التوبة،فى"إليكو"يدىالقصم،فىردءا"و"معىالشعراء،فىربى"و"معى

و"لى،بطهفيها"لى>))،صوفىفيها،لى"كانو!ما،إبراهيمفى"الذينو"لعبادى

وصلاًالدالبعدساكنةبياءالزخرففىخوف"لاعبادى"ياوقرأ.بص"نعجة

ووقفًا.

الياء.بفتحغانرفى"أدعوكمدامالىهشامروية

النمل،فىأرى"لاو"مالى،ونوح،والحج،بالبقرة"بيتى"ذكوانابنروى

بفتحها.هودفىأعز"و!أرهطىالياء،ب!سكانالكافرونفىدين"و"لى

"كيدون"هشامروى.الحالينفىالياءبحذفالنملفى"الله"اَتانعامرابنوترأ

تمتوهنافيهما،إثباتهوالصحيحعنهبخلفالحالينفىالياءب!ثباتالأعراففى

الحمد.ولتهالاصول

)صالحة()؟(.

.2/52الجزرىلابنالقراهطبقات(1)
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التلاوةوآدابالتبويل

،القرآنتلاوةيجيد،الصوتندىقارئَاعنهالثهرضىمسعودبنالثهعبدكان

أسراروادراكالقراَنمعانىفهمفىوالمستمعالقارئلدىأثرهاالجيدةوللتلاوة

كمااًضغالقراَنيقرأأنأحب"من:فيهِئَيعقالوقد،وضراعةخشوعفى،إعجاره

حسنمنأعطيهلماوذلكمسعود،ابنيعنىعبد"أمابنقراءةعلىفليقرأهأنزل

القراَن.وتجويدالصوت

هذاويعرفصحيحَا،النطقيكونحتىالقرآنبتلاوةعنايةرحديثًاقديمًاوللعلماء

باْنه:التجويدوعرفواونثرًا،نظمَابالصنيفجماعةوأفرده،القراَنبتجويدعندهم

بهالنطقوتلطيف،وأصلهمخرجهإلىالحرفوردوترتيبها،حقوقهاالحروفإعطاءلا

."تكلفولاإفراطولاتعسفولاإسرافغيرمنهيئتهكمالعلى

منالحروفإخراجعلىتعتمدالتىقواعدهالهاعلميةصناعةكانإنوالتجويد

يكتسبلافإنهالأداءكيفيةفىبعدهوماقبلهبماحرفكلصلةمراعاةمعمخارجها

ابنقال،القراءةيجيدمنومحاكاةوالمرانبالممارسةيكتسبمابقدربالدراسة

اللفظعلىوالتكرارالألسنرياضةمئلالتجويدفىالنهايةلبلوغأعلم"ولا:الجزرى

وأحكاموالإدغاموالإمالةالوقفكيفيةإلىترجعقاعدتهو،المحسنفممنالملتقى

والليلة،اليومفىيختمكانمنفمنهم.(1)الحروفومخارجوالتفخيموالترقيقالهمز

:!الثهرسوللىقال:قالعمروابناللهعبدعنأكثر،فىيختمكانمنومنهم

أجدأنى:قلتعشر"،فى!اترأه:قال،قوةأجدإنى:قلتشهر"،فىالقراَنلةاترأ

.(2ذلك")علىتزدولاسبعفى"اقرأه:قال،قوة

نفسفوالذى،القراَن"تعاهدوا:فقال،القراَننسيانمنقيالثهرسولوحذر

.(3)"اهلقعفىالإبلمنتفلتًاأشدلهوبيدهمحمد

لاختلافالأشخاصباختلافيختلفالقراَنوختمالقراءةكثرةفىوالأمر

نأالمختار"الأذكار":فىالنووىقال.بهاتناطالتىالعامةالمصالحوتفاوت،قدراتهم

.\ج01.صالاتقانانظر(1)

ومسلم.البخارىرواه(2)

ومسلم.البخارىرواه(3،
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ومعارفلطائفالفكربدقيقلهيظهركانفمن،الأشخاصباختلافمختلفذلك

بنشرمشغولأكانمنوكذلكيقرأمافهمكمالمعهلهيحصلقدرعلىفليقتصر

فليقتصر،العامةوالمصالحالدينمهماتمنذلكغيرأوالحكوماتفصلأوالدعوة

يكنلمدهان-كمالهفواتولا،لهمرصدهوبماإخلالبسببهيحصللاقدرعلى

فىالهذرمةأوالمللحدإلىخروجغيرمنأمكنهمافليكئرالمذكورينهؤلاءمن

.القراءة

:التلاوةآداب

:القرآنلقارئوششحب

للمحدثالقراءةكانتدهانالذكر،أفضلمنذلكلأنوضوء،علىيكونأن-1

.جانزة

.القراءةلجلالمراعاةطاهر،نظيفمكانفىيكونوأن-2

ووقار.وسكينةبخشوعيقرأوأن-3

.القراءةفىالبدءقبليستاكوأن-4

ِناَطْيئشلانِمبِالفهقامتعِذْالْفرآنتأَرَقفإذآ،:تعالىلقولهبدايتها،فىيتعوذوأن-ء

العلماء.بعضالاستعاذةرأوجب198:؟النحل(الرخيم

علىاَيةلأنها"براءة"سوىسورةكلمطلعفىالبسملةعلىيحافظوأن-6

الراجح.الرأى

تعالى:قال،والإدغامالمدمنحقهاالحروفيعطىترتيلاَتراءتهتكونوأن-7

نهرالثهرسولقراءةعنسئلأنهأنسوعن.14:المزمل9!تَرْتِيلأَنآرُقْلا،وَرَتِّلِ

ريمد،الرحمنيمد:الرحيمالرحمناللّهبسمقرأ:ثماَدمكانتة:فقال

،واحدةركعةفىالمفصلأترأإنى:لهقالرجلأ"إن:مسعودابنوعن،(؟)"الرحيم

فرسخالقلبفىوقعإذاولكن،تراقيهميجاورلاالقراَنيقرأونترمَاإن:(2)فقال

عنوالإبانة،ألفاظهتفخيمالترتيلكمالةيزالبرهان":فىالزركشىوقال.(3)"عفنفيه

البخارى.رواه(1)

.القراهةسرعة:الهنذ،الهذ(2،

ومسلم.البخارىأخرجه(3)
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منارله،علىيقرأأنوكمله،أقلههذاوقيل،حرففىحرفتدغملاوأن،حروفه

."التعظيمعلىبهلفظتعظيمًاأوالتهديدلفظبهلفظتهديدًاقرأن!ف

بأنوذلكالأهموالمطلوب،الأعظمالمقصودهوهذالأنيقرامايتدبروأن-8

دعاءَ،ومجواطفهبمشاعرهآيةكلمعويتجاوبيقرأ،مامعنىفىبالتفكيرقلبهيشتغل

آيَاته(لِيذبزُواذراَبُمإيَيْكَُهاَنْلَزنَأ،كتاب:تعالىقال.وعذابًا،ورحمةواستغفارًا

البقًرةفافتتح،ليلةذاتِئَيىالَنبىمع"صليت:فالحذيفةوعن.!29:ص1

تسبيحفيهاةيَابمرإذامنرسلاَ،يقرأفقرأها،عمراناكلثمفقرأها،الشاءثمفقرأها،

.(1)"ذوعتبنعوذمرواذاسألبسؤالمرلاذا،سبح

ورهبةًفزغاالوعيدلآياتويبكىفيحزنووعيدًا،وعدًانَاِرقلاباَياتيتأثرأن-9

وفى،!90D:الإسراءأ،اغوُشُخويَزِيدُهُمْيَيْكُونَناَقْذألِلوَيخِرُّون،:تعالىقالوهولأ،

يا:قلتالقراَن"علىدزانرأ:!اللهرسوللىَقال:!قالمسعود:ابنحديث

غيرى"،مناسمعهأنأحبإنى.."نعم:قال؟أنزلوعليكعليكأترأ؟الثهرسول

وَجِئْنَابِشَهِيدأئةكُلَنِمانْئِجاَذإَفْيكف،:الآيةهذهإلىاَتيتحتىالنساءسورةفقرأت

عيناهف!ذافالتفت."الآن!حسبك:فال141النساء:9شَهِيذا(هَؤُلاءِغتئبِلث

منيقرأمايتأملأنالبكاءتحصيلفىوطريقه:المهذبشرحفىقال.(2)تذرفان

يحضرهلمن!ففيهاتقصيرهفىيفكرثموالعهود،والمواثيقالشديدوالوعيدالتهديد

المصائب.منف!نهذلكفقدعلىفليبكوبكاءحزنذلكعند

-الزماناَخرفىقوم))يخرج:فيالفهرسولقالقالأنسعنماجهابنوروى

رأيئموهم-إذا-حلوقهمأو-تراقيهميجاوزلاالقرآنيقرأون-الأمةهذهفىأو

."فاقتلوهم-لقيتموهماذاأو

أوقعالحسنوالصوت،للصرترينةالقراَنن!ف،بالقراءةصوتهيحسنوأن-01

.(3)"بأصواتكمالقراَن"زينوا:الحديثوفى،النفسفى

وتجديد،القلبإيقاظمنفيهلما،أفضلالجهرحيثبالقراءةيجهروأن-1؟

واستجماع،السامعينإلىنفعهاوتعدى،القراءةإلىالسمعوانصراف،النشاط

مسلم.أخرجه(1)

مالك.بنأنىحدبثمنماجهابنأخرجه(2)

14:صفىتخريجهسبعة(3) V.
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191التلاةوآدابالنجوبد

للناسأذىفيهكانأوالرياء،بذلكخشىإذاأما.والتدبروالنظرللتفكيرالمشاعر

لنبىأذنمالشىءالثهأذن"ما:!قال،أفضليكونالإسرارن!فالمصلينك!يذاء

.(؟)"هليجهربالقراَني!غنىالصوتحسن

أفضل؟أيهما،قلبظهرعلىوالقراءةالمصحففىالقراءةفىواختلفوا-؟2

:أقوالثلاثةعلى

القراءةفتجتمع،عبادةفيهالنظرلأن،أفضلالمصحففىالقراءةأنأحدهما:

والنظر.

وهو،التدبرحسنإلىأدعىلأنها،أفضلالقلبظهرعلىالقراءةأن:وثانيهما

يجمعلأنه،أفضلالمصحففىالقراءةقيل4:وقالالسلامعبدبنالعزاختارهالذى

لأن،باطلوهذا،المشقةقدرعلىوالأجر،والعيناللسانهما:الجارحتينفعل

ناتشهدوالعادة129:ص1(آيَاتِهليدئرُوا،:تعالىلقوله،التدبرالقراءةمنالمقصود

رَجوحًا".فكانالمقصودبهذايخلالمصحففىالنظر

لهيحصلحفظهمنالقارئكانن!ف،الحولباختلافيختلفالأمر"أن:وثالثهما

الحفظمنفالقراءةالمصحفمن.إليهيحصلماأكثرالقلبوجمعوالتفكرالتدبرمن

أفضل.ا،صحففمناستوياوان،أفضل

7ط،+؟+!لأ! aرثبآ.آ

نم+لأ
،-

لأ-
"(

ص!تب!ق

ين++
.البخارىرواه(1)
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عليهوالأجرةالقرآقتعلم

فيهالتواترعددينقطعلاى!ح،الأمةعلىواجبوحفظه،كفايةالقرآنتعليم

والا،الباقينعنسقطقومبذلكقامن!ف،والتحريفالتبديلإليهيتطرقولاحفظا،

.(1)"وعلمهالقراَنتعلممن"خيركمعثمانحديثوفى،بأسرهمأثموا

التربيةوسائلفىاليومالمعروفهووهذا،اَياتتبلوهااَياتحفظتعلمهوسبيل

،ذاكإلىهذايضمثمأخر،يقابليتبعهثمقليلاً،شيئًاالدارسيحفظأن،الحديئة

النبىن!ف،اَياتخمساَياتخمسالقراَننتعلم"كنا:قالالعاليةأبىعنوهكذا،

."اَسمخخمسًاالسلامعليهجبريلمنيأخذهكانقي

المحققونورجح،القراَنتعليمعلىالأجرأخذجوارفىالعلماءاختلفوقد

يول:وقوله،(2)"هّللاكتابأجرَاعليهأخذتمماأحقالحق))إن:ع!نىلقولهالجوار،

.(3)"القرآنمنمعكبما"روجتكما

كلحكموبينوا،المختلفةللحالاتجيدًاتقسيمًاالقراَنتعليمالعلماءبعضوقسم

أحدها:أوجهثلاثةعلىالتعليم:"البستان")4(كتابفىالليثابنقالمنها؟حالة

ف!ذاشرطبغيريعلمأنوالثالث،بالأجرةيعلمأنوالثانى،اَضوعيأخذهولاللحسبة

قبل.إليهأهدى

.والسلامالصلاةعليهمالأنبياءعملوهو،عليهمأجور:فالأول

وقيلاَية"،ولوعنى"بلغوى:ئَبىلقولهيجوز،فقيل،فيهمختلف:والثانى

لتعليمشارطن!ف،الكتابةوتعليمللحفظالأجرةيثارطأنللمعلموالأفضليجور،

له.واحتاجواذلكتوارثواقدالمسلمينلأن،بأسهلاأنهأرجوالقراَن

وكان،للخلقمعلفاكانيئالنبىلأنجميعَا،قولهمفىفيجور:الثالثوأما

.3438الحديثرقم(9/318)والترمذى.(1/58)وأحمد(6/236)البخارىاخرجه(1،

العالية.ابورواه(2)

.هريرةابنعننعيموابوعباسابنعنالبخارىرواه(3)
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:!عال!نبىوقالجعلاَ،لهوجعلوابالفاتحةرقوهلمااللديغولحديث،الهديةيقبل

."بسهمفيهامعكمإلى"واضربوا

علىالثهو!لى،طا*زهتحصىلاسبحانهالخالقونعمبهتعالىالحقأنعمماوهذا

العالمين.ربلثهالحمكأندعواناوآخر،وسلموصحبهواكهمحمدسيدنا

والعلمالقرآنخادم

عبداللهم!ديمعميد

بالأزهرالقرآنعلوممدرس

ثم

،
لأ

!!+!+ت!ط!+،!"+،

ص!بب!ق"

ين
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